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Sumar executiv
Conform legislaţiei Republicii Moldova, învăţământul primar şi secundar general este integral finanţat
de stat, iar studiile în astfel de instituţii sunt fără plată. Însă, conform unor opinii, mijloacele bugetare
alocate instituțiilor de învățământ primar şi secundar general nu sunt suficiente pentru funcționarea
adecvată a acestora. În consecinţă, mai mulţi părinții, din iniţiativă proprie sau fiind constrânşi de
anumite împrejurări, efectuează plăţi, formale sau neformale, pentru ceea ce ei consideră sau li se spune
că sunt în folosul educaţiei propriilor lor copii.
Plățile efectuate de părinți în școli sunt diferite ca mărime, frecvență și modalităţi de achitare. În societate
nu se mai pune problema legalităţii unor astfel de plăţi, nu se mai analizează pericolele unor eventuale
conflicte de interese, plăţile respective fiind deja considerate de mulţi respondenţi ca fiind un lucru firesc.
Accentul se pune mai mult pe aspecte de procedură - asigurarea corectitudinii și transparenței modului
de colectare a mijloacelor băneşti, utilizarea acestor bani, raportarea financiară ş.a.m.d. -, problemele
de etică şi de legalitate rămânând în umbră. Chiar şi în astfel de condiţii, lipsa unui sistem transparent
și clar de colectare şi de utilizare a mijloacelor băneşti generează multiple nemulțumiri, materializate în
luări publice de atitudine şi plângeri adresate Ministerului Educației. Mulţi părinţi nu mai au încredere
în corectitudinea şi echitatea sistemului educațional, considerând plăţile formale şi informale din cadrul
instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general ca acte individuale sau colective de mituire, tolerate
sau chiar încurajate de către stat.
Deşi, în majoritatea cazurilor, conducătorii instituţiilor de învăţământ şi cadrele didactice formal nu se
implică în procesul de colectare a banilor de la părinți, de fapt, anume ei sunt acei care gestionează întregul
proces. Argumentele invocate de ei sunt insuficienţa resurselor financiare alocate de către autorităţi,
dorinţa de a îmbunătăţi condiţiile de studii din şcoli, oferirea unor stimulente angajaţilor instituţiilor de
învăţământ, prestarea de servicii educaţionale suplimentare, desfăşurarea unor activităţi extracurriculare
ce nu sunt finanţate de stat, dorinţa părinţilor de a contribui şi financiar la susţinerea şcolii ş.a. În lipsa
unor reglementări explicite referitoare la pachetul minim de servicii educaţionale garantate de către stat,
standardelor de dotare a instituţiilor de învăţământ, codului de etică profesională a cadrelor didactice
şi a codului de etică a părinţilor, fenomenul de colectare a plăţilor se extinde (fundaţia şcolii, fondul
clasei, zilele de naştere, ziua pedagogului, ziua femeii, amenajarea clasei, procurarea de echipamente,
pentru comisia de examinare, procurarea de inventar etc.), iar motivele reale sau inventate devin tot
mai diversificate (pentru pază, pentru femeie de serviciu, pentru vopsea, pentru prânzul comisiei de
examinare, pentru manualul suplimentar, pentru reactive ş.a.).
În acest context, Institutul de Politici Publice şi Centrul de Investigații Sociologice şi Marketing „CBSAXA”, sub îndrumarea metodologică a Ministerului Educaţiei şi cu suportul financiar al fundaţiei SorosMoldova, a desfășurat un studiu de analiză a fenomenului plăților formale şi neformale achitate de către
părinți în instituțiile preuniversitare.
Obiectivele studiului:
•• Stabilirea structurii, tipurilor, mărimii şi destinației plăților efectuate de către părinți.
•• Identificarea motivaţiei părinţilor de a efectua plăţi formale şi neformale.
•• Constatarea condiţiilor de plată şi a modului de administrare a acestor plăţi.
•• Analiza transparenței procesului de colectare a plăților de la părinți.
6

Studiu sociologic

•• Stabilirea nivelului de satisfacție a părinților privind calitatea procesului educațional.
•• Nivelul de încredere a părinților în instituțiile educaționale raportat la achitarea/ neachitarea a
plăților neformale.
•• Identificarea tipurilor de plăți ce ar putea fi acceptate de majoritatea părinților.
•• Identificarea măsurilor de transparentizare a procesului de colectare a plăţilor.
Constatările studiului
1.

Structura plăților efectuate de părinți, tipurile și mărimile acestora sunt foarte diferite de la o
instituție preuniversitară la alta. Valoarea sumelor colectate este în corelație directă cu tipul
localității, sumele cele mai mici fiind colectate în mediul rural, iar cele mai mari în municipiul
Chișinău. Media plăților neformale anuale efectuate per elev în mediul urban (1500 lei) depășește
de peste patru ori media plăților efectuate în mediul rural (365 lei).

2.

Practic toți părinții (96,1%) trebuie să plătească, oficial, în cadrul “asociației de părinţi”. Cel mai
des, plata în cadrul asociației de părinţi se face per elev, în câteva instituții - per gospodărie casnică. În unele cazuri, părinții care au mai mulți copii în aceeaşi şcoală au anumite “reduceri”. În toate
instituțiile se fac anumite “scutiri” pentru familiile ce se confruntă cu dificultăți de ordin material,
cele cu mulți copii, cele în care sunt adulţi sau minori ce suferă de boli grave.

3.

Conform datelor sondajului reprezentativ la nivel naţional, volumul total al plăţilor neformale anuale ale părinților, copiii cărora învaţă în instituţiile de învăţământ primar şi secundar general, este
estimat la circa 287,3 mil lei, ceea ce reprezintă 16,2% din bugetul alocat de stat pentru acest an.

4.

În mediul urban, obligativitatea de a achita plățile din cadrul asociației de părinţi, fondul clasei
ş.a.m.d. au devenit o parte indispensabilă a “regulilor” de înscriere/admitere în instituţiile respective. Părinţii care vin pentru prima oară în astfel de instituţii preiau prin “tradiţie” obligativitatea
de a plăti, se conformează “regulilor” şi nici nu pun la îndoială legitimitatea acestora. Mai mult de
jumătate din părinți (55,7%) își motivează plățile din cadrul asociațiilor părintești prin contagiune socială – ”plătesc toți, plătim și noi”.

5.

Deşi sunt slab informaţi, părinții se arată interesați de activitatea asociațiilor părintești şi de modul de utilizare a banilor colectaţi de ei. Unii părinţi consideră că sumele achitate de ei sunt prea
mici pentru a le mai supune monitorizării, alții cred că modul de utilizare a acestor bani este
transparent şi nu mai trebuie să pierdem timpul cu monitorizarea, iar părinţii din a treia categorie
se tem ca nu cumva “curiozitatea” lor să se răsfrângă negativ asupra propriilor copii.

6.

În municipiul Chișinău sunt înregistrate asociații de părinţi care au statut de ONG, au președinte,
contabil salarizat și metode transparente de gestionare și raportare a resurselor financiare. Totodată, în Chişinău există şi instituții de învăţământ în care părinții, deşi plătesc, nu știu cum sunt
gestionați banii respectivi, iar conducătorii de instituţii declară cu nu au nicio implicare în activitatea financiară a asociațiilor de părinţi.

7.

În ansamblu pe ţară, nivelul de transparență a activităților financiare ale asociațiilor de părinţi
este foarte jos, doar câteva asociații şi-au făcut public bugetul. Prezentarea rapoartelor financiare în cadrul adunărilor generale este mai mult o procedură formală, care nu inspiră încredere
părinților și deseori nici nu este pe înțelesul acestora.
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8.

Lipsa unor reglementări explicite referitoare la admisibilitatea şi la modul prin care asociațiile
de părinţi ar putea stimula financiar cadrele didactice, impune preşedinţii acestora să elaboreze
diferite scheme de “camuflare” a faptelor de transmitere a banilor respectivi cadrelor didactice şi
celor de conducere din şcoli. Cadrele didactice şi cele de conducere din mai multe instituţii de
învăţământ au negat existenţa unor „stimulente financiare” oferite corpului profesoral-didactic,
deşi părinţii au afirmat că de la ei se colectează bani şi în acest scop.

9.

Foarte mulţi părinţi plătesc şi sunt dispuşi să o facă şi în continuare pentru a procura echipamente şi consumabile necesare desfășurării normale a procesului educativ (imprimante, copiatoare,
hărți, rechizite şcolare etc.), să investească în activități extracurriculare pentru copii (excursii,
concerte, cercuri pe interese). Menţionăm că conducătorii mai multor instituţii de învăţământ
afirmă că fără contribuţia financiară a părinţilor astfel de procurări şi activităţi ar deveni imposibile.

10. Părinții se arată rezervaţi în achitarea unor plăți considerate de ei fiind excesive și exagerat de
frecvente, destinate organizării diverselor serbări, suplimentării salariului cadrelor didactice şi a
celor de conducere, manifestărilor pompoase etc.
11. Dacă achitarea sau neachitarea plăţilor din cadrul asociaţiilor părintești ar fi doar la discreția
părinților, mai mult de o jumătate din părinţi, circa 53% din ei, ar refuza să le facă. Circa 30%
din părinţi declară că şi în continuare ei vor oferi suport instituțiilor de învăţământ în care învaţă
propriii lor copii, pentru a îmbunătăţi condițiile de studii și a spori calitatea acestora. Ponderea
părinţilor care ar fi dispuşi să plătească chiar şi mai mult pentru a spori calitatea studiilor este de
doar 2,4%.
12. Marea majoritate a părinților, circa 81%, sunt mulțumiți de calitatea studiilor pe care le obţin copiii lor. Îi deranjează însă faptul că programul de studiu este, în opinia lor, prea încărcat, dotarea
tehnico-materială insuficientă, dezinteresul față de studii, nivelul scăzut de pregătire a unor cadre
didactice, modul de organizare a examenelor de bacalaureat.
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1. Metodologia studiului
Studiul sociologic s-a desfășurat în lunile decembrie 2012 - ianuarie 2013 în baza unor metode cantitative
și calitative de cercetare. Au fost intervievați elevi, părinți, cadre didactice, conducători ai instituțiilor de
învățământ, preşedinţi ai asociațiilor de părinţi și alți actori implicați direct sau indirect în procesul de
colectare a resurselor financiare de la părinți.
Studiul sociologic a cuprins atât componenta cantitativă – sondaje de opinie în rândul părinţilor, cât şi
cea calitativă - discuţii de grup şi interviuri aprofundate (directori de şcoli, cadre didactice, preşedinţi ai
asociaţiilor de părinţi, contabili ai asociaţiilor de părinţi, părinţi ce refuză să achite plăţile cerute de la ei
de către asociaţiile de părinţi).

1.1. Studiul cantitativ
Universul studiului
Populația adultă (18 ani și peste) cu statut de îngrijitor a cel puțin al unui copil ce frecventează o instituție
de învățământ primar, gimnazial sau liceal. În sondaj a fost inclus tot teritoriul Republicii Moldova, cu
excepția regiunii din stânga Nistrului. Selectarea părinţilor/îngrijitorilor s-a realizat prin intermediul
rutei aleatoare şi utilizării screening-ului (selectarea gospodăriilor cu copii de vârstă şcolară), evitânduse astfel conexiunile cu instituţiile de învățământ în vederea asigurării confidenţialităţii părinţilor
intervievaţi şi a deschiderii acestora pentru a oferi informaţii veridice.
Mărimea eșantionului
Sondajul a fost efectuat pe un eşantion de 1107 respondenţi. Marja de eroare a sondajului constituie ±3%.
Sondajul este reprezentativ la nivel naţional.
Strategia de eşantionare
Cercetarea s-a efectuat pe un eșantion stratificat, probabilistic, multistadial.
Baza de stratificare
Distribuția numărului de elevi pe medii de reședință și în profil teritorial preluată din datele oficiale ale
Biroului Național de Statistică la situaţia din 1 ianuarie 2012.
Criteriile de stratificare
•• 13 regiuni geografice (pe baza fostelor judeţe);
•• mediul rezidenţial;
•• mărimea localităţilor (2 tipuri de localităţi urbane şi 3 tipuri de localităţi rurale).
Punctele de eşantionare au fost constituite din grupuri de 5 persoane intervievate. Selectarea localităţilor
şi a subiecţilor s-a efectuat prin procedee probabilistice. Selectarea adreselor unde s-au realizat interviurile
s-a efectuat prin metoda rutei aleatoare.
Sondajul de opinie a fost efectuat în 86 de localități, numărul punctelor de eşantionare fiind de 232.
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Date suplimentare
Datele cantitative au fost suplimentate prin includerea unor întrebări relevante în chestionarul administrat
în sondajele de opinie, realizate în cadrul studiului UNICEF „Promovarea educației incluzive la nivel local
în Republica Moldova prin schimbarea atitudinii față de integrarea copiilor cu dizabilități”. De asemenea,
în fişele ce caracterizează instituţiile de învăţământ au fost introduse şi rubrici referitoare la activitatea
asociaţiilor de părinţi1.
În scopul identificării tendinţelor caracteristice fenomenului de plăţi formale şi informale, în studiul de
faţă au fost utilizaţi şi anumiţi indicatori dintr-un studiu similar2, efectuat la scară regională în anii 20062007.

1.2. Studiul calitativ
Studiul calitativ a inclus 12 discuţii de grup şi 22 de interviuri aprofundate. Designul cercetării calitative
este prezentat în tabelul de mai jos.
Tabelul 1. Designul cercetării calitative
Categoria intervievată
Părinţii

Nr.
• 3 Focus Grupuri
• 2 Interviuri

Elevii claselor a 12-a

• 3 Focus Grupuri

Cadrele didactice

• 6 Focus Grupuri
• 3 Interviuri

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directorii de şcoli
Preşedinţi ai asociaţiilor de părinţi
Contabili ai asociaţiilor de părinţi
Total

•
•
•
•
•

10 interviuri
5 interviuri
2 interviuri
12 Focus Grupuri
22 interviuri aprofundate

Descriere
1 FG – cu părinţi din mediul rural
1 FG - cu părinţi din centrele raionale
1 FG – cu părinţi din Chişinău şi Bălţi
2 interviuri cu părinţi care nu achită contribuţia în
Asociaţia Părintească
1 FG – cu elevi din mediul rural
1 FG - cu elevi din centrele raionale
1 FG – cu elevi din Chişinău şi Bălţi
1 FG – cu diriginţii din mediul rural
1 FG - cu diriginţii din centrele raionale
1 FG – cu cadrele didactice ne-diriginţi din mediul
rural
1 FG - cu cadrele didactice ne-diriginţi din centrele
raionale
1 FG – cu cadrele didactice din Chişinău
1 FG – cu cadrele didactice din Bălţi
3 Interviuri cu cadre didactice din Chișinău care au
preferat să discute subiectul individual

---------1 Elevi - 611 respondenți; Cadre didactice – 404 respondenți, Fişe şcolare - 67 instituţii.
2 Studiul privind plățile informale efectuate de părinți. Institutul pentru o Societate Deschisă (Open Society Institute, OSI). http://www.espshare.org/pages/
viewpage.action?pageId=
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2. Opinii privind calitatea procesului
educaţional
2.1. Aprecierea calităţii studiilor
Referindu-se la calitatea studiilor, cei mai mulţi participanţi la discuţiile de grup au făcut aprecieri în baza
următoarelor criterii:
•• rezultatele elevilor la olimpiade şi concursurile naţionale şi cele internaţionale;
•• ponderea elevilor care îşi continuă studiile la instituţii superioare de învăţământ;
•• ponderea elevilor care îşi continuă studiile la instituții din străinătate;
•• nivelul de pregătire profesională a cadrelor didactice.
Calitatea studiilor în instituţiile în care învaţă a fost înalt apreciată de către elevii claselor a 12-a din
municipiile Bălţi şi Chişinău. Mai puţin satisfăcuţi s-au arătat unii elevi din centrele raionale şi localităţile
rurale.
Părinţii participanți la discuțiile de grup s-au arătat mulțumiți de calitatea studiilor pe care le fac copiii
lor. Mai mulţumiţi au fost cei din mediul urban, în care există oportunităţi de a alege instituțiile de
învăţământ. Părinţii din mediul urban au declarat că ei au optat pentru o instituţie mai bună, în opinia lor
aceasta fiind cea cu o reputație bună, cadre didactice bine instruite, cu un nivel mai înalt de organizare a
lecţiilor şi a activităţilor extracurriculare.
Conform datelor sondajului reprezentativ la nivel naţional, nouă din zece părinți se declară mulțumiți și
foarte mulțumiți de studiile pe care le fac copiii lor. Ponderea celor nemulțumiți este nesemnificativă, fiind
în jur de 2%. Totuși unul din zece părinți nu este nici mulțumit, nici nemulțumit de calitatea studiilor. De
obicei, o astfel de părere o au părinții care declară că în instituțiile în care învaţă copii lor sunt atât cadre
didactice foarte bine pregătite, cât şi cadre didactice rău pregătite sau iresponsabile.
Diagrama 1. Gradul de mulțumire a părinților de calitatea studiilor
pe care le primesc copiii lor
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În general, cerințele părinților față de instituțiile de învățământ sunt modeste, astfel, ponderea părinților
nemulțumiți și foarte nemulțumiți de infrastructura instituțiilor de învățământ, relațiile dintre elevi,
elevi-profesor și alți parametri nu depășește la niciun indicator cifra de 6,5%. De fapt în jur de 6,5% din
părinți se declară nemulțumiți de infrastructura instituțiilor în care învață copiii lor și 5,7% de activitățile
extracurriculare, pentru ceilalți indicatori părinții care și-au manifestat nemulțumirea sunt sub 4%.
Cadrele didactice, în mare parte, au accentuat că studiile în instituţiile în care activează ei sunt la un nivel
înalt comparativ cu alte instituţii, dar raportate la cerinţele sistemului actual de învățământ şi la rigorile
personale calitatea studiilor este modestă.
Factorii care au condiţionat cel mai des nemulţumirea faţă de calitatea studiilor, menţionată de respondenţi
din rândul tuturor categoriilor intervievate se referă la:
•• programul supraîncărcat;
•• dezinteres faţă de studii, minimalizarea importanţei studiilor;
•• nivelul scăzut de pregătire a unor cadre didactice;
•• metode şi tehnici de instruire depăşite, plictisitoare pentru elevi;
•• dotarea tehnico-materială inadecvată;
•• numărul mare de elevi în clasă;
•• „goana” după note.
Cadrele didactice au evidenţiat şi mediul inadecvat pentru studii, cu referire în special la ciclul liceal
unde sunt admişi elevi slabi, dat fiind faptul că cerinţele sistemului educaţional îi impun să procedeze în
aşa mod. Ei declară că sunt nevoiți să accepte și să mențină elevi slabi pentru a asigura existența liceului,
pentru a avea ore suficiente și, respectiv, salariu.
Caseta 1. Opinii referitoare la modul de completare a claselor liceale
„Părinţii nu ne întreabă niciodată ce am învăţat, dar ne întreabă ce note am primit.” (elev, centru raional)
”…suntem puși în situația să acceptăm și elevi mai slabi, că bugetul liceului depinde de numărul de elevi și așa
îi tragem până când, nu știu... Asta este o defavoare în ceea ce privește elevii care au un potențial mai mare de
a învăța.” (profesor, centru raional)

”eu am spus-o de la bun început, la noi goana aceasta este de câțiva ani de zile, îi luăm pe toți numai ca să avem
numărul...” (profesor, centru raional)
”am avut caz, un copil a fost exmatriculat dintr-un liceu din oraş pentru absenţe şi a venit la noi. Eu îi spun
doamnei directoare: nu trebuie de primit copilul acesta dacă a fost exmatriculat din cauza absenţelor, nu credeți
că la noi o să frecventeze. „Da, dar asta este 6000 lei.” Şi noi toţi aşa o să judecăm.” (profesor, rural)
”Anul acesta în clasa a 10-a, am avut 24 de cereri de la copiii care au terminat clasa a 9-a, copii care foarte bine
învăţau, copii foarte buni. Ni s-a spus dacă nu avem 30 copii nu deschide. Şi am mers noi pe la cei care nu au
vrut nicăieri să se ducă, şi le-am pus un 5 ca să termine clasa 9 „hai te rog frumos vină”, şi i-am adus pe aceștia şi
i-am pierdut şi pe cei buni, nu este interesul. De ce să nu fi fost 20 dar care într-adevăr vroiau să înveţe. Dar așa
contingentul de elevi se strică, dacă unul fuge de la lecție, încearcă şi celălalt.” (profesor, rural)
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Un alt aspect important se referă la discrepanțe foarte mari între criteriile de apreciere de la diferite
instituții. Elevi cu aceleași note au un nivel de pregătire foarte diferit de la o instituție la alta. Iar în ultimii
ani se constată o emigrare a elevilor, în special în clasele terminale spre instituții percepute ca fiind mai
slabe din punct de vedere a calității studiilor, dar în care elevii sunt apreciați cu note mai mari.

2.2. Bacalaureatul
Subiectul bacalaureatului este unul sensibil, care nemulțumește toți actorii implicați. Se consideră că
acestei etape i se acordă o importanță prea mare, ea fiind determinantă în continuarea studiilor de mai
departe. Marea majoritate a celor intervievați, indiferent de categoria din care fac parte (elevi, profesori,
părinți, directori de școală) au accentuat faptul că nu au încredere în acest exercițiu de evaluare – ”notele
de la BAC nu reflectă nici pe departe cunoștințele elevilor”. În această situație, există predispunere mare
a părinților să facă anumite plăți, o convingere a elevilor că ”altfel nu se poate” și o toleranță din partea
cadrelor didactice. Practica achitării anumitor sume la examenul de bacalaureat pentru: indulgența
asistenților privind practicile de copiere, pentru rezolvarea testului pentru grup sau individuală este mai
degrabă o normă decât o excepție. Sunt condamnați mai degrabă cei care încearcă să se opună acestor
practici decât cei care recurg la ele.
Inclusiv cadrele didactice din mediul rural au remarcat că au avut propriile experiențe ale plăților
informale, în calitate de părinți cu propriii copii care au învățat în licee în mediul urban.
Unele cadre didactice au remarcat faptul că este practic o cerință de la profesori, deși nu este scrisă,
inclusiv la nivel de minister, că toți elevii trebuie să susțină bacalaureatul, iar contingentul de elevi admis
este unul slab, care nu face față cerințelor.
Caseta 2. Opinii referitoare la modul de susţinere a bacalaureatului
”Eu am avut un elev, anul trecut căruia îi spuneam, eu nu-ți dau voie la BAC și el îmi spunea:„ Eu am bani ca să
plătesc pentru mine și încă câțiva să-i asigur ca să susțină. Nu vă faceți probleme, Dvs. puneți-mi nota 5 și eu
știu cum rezolv mai departe, este problema mea… și chiar a dat bine.” (profesor, centru raional)
”Ca părinte, cu fetiţa ne-au cerut 50 de euro ca să îi pună nota 9. Am spus că sunt pedagog şi am un salariu
mic,…a cerut șefa de studii, am spus că nu-mi trebuie 9 acela, eu ştiu ce poate fata mea să facă, cunoştinţele ei.
E 8, fie 8, puneţi-i 10 la cei care au plătit, eu nu am. Au cerut deschis.” (profesor, rural)
”A învăţat foarte bine dar la examene de BAC a avut trei de 8, a venit acasă plângând şi o colegă i-a mai spus că
- „tu eşti tocitoare”. Mama o să vină din Spania şi o să dea 500 de euro şi o să am 10 pe linie”. (profesor, rural)
”Dar de ce noi ne gândim că toți trebuie să dea bacalaureatul? Poate noi nu înțelegem corect situația liceului și
examenelor de BAC !?” (profesor, centru raional)
”Da și dacă nu dădea la noi un elev BAC-ul, asta era tragedie, dar mă scuzați, termină clasa a 12 și ei nu pot citi.”
(profesor, centru raional)
”Bacalaureatul practic în toate instituţiile nu este o probă pe care o susţin elevii. S-a întâmplat aşa că BAC-ul îl
susţin părinţii şi îl susţin profesorii, iar elevul stă să primească sursa.” (Diriginte, rural)
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2.3. Încrederea părinților în instituțiile de învățământ
raportată la plățile efectuate de ei
În general părinții intervievați au încredere în instituțiile de învățământ unde studiază copiii lor. În
localitățile rurale investirea cu încredere se referă cel mai mult la tradiție și exemple de cadre didactice
sau de persoane care au reușit în viață, au devenit profesioniști într-un anumit domeniu deși a absolvit
școala din satul natal. În mediul urban părinții deseori aleg instituția, iar dacă ceva îi nemulțumește,
începând de la modul de organizare a studiilor, starea edificiilor, comportamentul cadrelor didactice,
contingentul de elevi, sumele de bani colectate, ei pot opta pentru schimbarea instituției, ca să fie siguri
că au făcut cea mai bună alegere pentru copiii lor.
Părinții din mediul rural care sunt interesați de performanțele academice ale copiilor și au oportunitatea
ca copilul lor să studieze la o instituție din centrul raional sau sunt din apropierea municipiilor optează
să-și înscrie copiii în aceste instituții, chiar dacă cheltuielile de întreținere și taxele școlare sunt mai
mari. Unele cadre didactice din comunele care fac parte din municipiul Chișinău au calificat aceasta mai
degrabă ca o modă ca cei care au posibilități financiare să-și înscrie copiii la licee din Chișinău. Părinții
califică însă aceasta ca o investiție în viitorul copiilor. S-a constatat câteva cazuri când mama locuiește la
gazdă în centrul raional sau municipiul Chișinău cu copiii din ciclul primar/gimnazial, dat fiind faptul că
erau nemulțumiți de mediul în care își fac studiile copiii sau din experiența copiilor mai mari au remarcat
că nivelul de instruire este scăzut.
Din discuțiile de grup s-a stabilit că încrederea părinților în gestionarea eficientă a resurselor colectate
de la părinți se referă cu precădere la starea edificiului și activitățile extarcurriculare și mai puțin la
mărimea sumei de bani colectate. Dar, totodată, părinții încearcă să identifice un coraport eficient
dintre contribuție financiară și realizări în instituții. Sondajul de opinie în rândul părinților a constat că
șapte din zece părinți consideră că directorul școlii este corect și cinstit, deci au încredere în managerul
instituției. Totuși în jur de 15,8% din părinți sunt de părere că directorul școlii nu este o persoană onestă.
Nu s-au constatat anumite tendințe clare privind neîncrederea în directorii de școală după caracteristicile
de mediu și sumele colectate de părinți.
Diagrama 2. Opinia părinților referitoare la corectitudinea şi onestitatea directorului

Mai mult de jumătate din părinți consideră că profesorii copiilor lor acționează în interesul elevilor,
totuși, fiecare al patrulea părinte nu crede acest lucru. Trei din zece părinți (28,9%) sunt convinși de faptul
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că toate cadrele didactice acordă mai mult timp pentru educația elevilor ai căror părinți au plătit mai
mulți bani pentru școală. Iar fiecare al treilea părinte (35,5%) consideră că elevii din familiile sărace sunt
defavorizați, deoarece părinții lor nu-și pot permite să plătească suplimentar.
Diagrama 3. Opinia părinților privind respectarea intereselor elevului în procesul de luare a deciziilor

Marea majoritate a părinților sunt de părere că indiferent dacă ei vor achita sau nu plăți suplimentare
în școală, aceasta nu va afecta calitatea studiilor primite de copiii lor. Consideră că sprijinul oferit de ei
școlilor în care învață copiii se răsfrânge asupra calității 14,8% din părinți, preponderent aceștia sunt din
municipiile Bălți și Chișinău. Astfel, dacă 10,9% din părinții din centrele raionale și 13,4% din părinții
din localitățile rurale nu au fost de acord cu afirmația ”copilul meu va obține studii calitative indiferent
de faptul dacă achit eu sau nu plăţi suplimentare”, în municipiile Bălți și Chișinău ponderea acestora a
crescut până la 23,8%.
Diagrama 4. Opinia părinților referitor la influenţa achitării/neachitării plăţilor
suplimentare asupra calităţii studiilor
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2.4. Rezistenţa la reforme
Studiul vizat nu şi-a propus să facă o evaluare a opiniilor, percepţiilor faţă de reformele care se implementează
în domeniul educaţiei. Însă practic în toate discuţiile de grup au fost reiterate cu îngrijorare reformele
care se întreprind în sistemul educaţional, accentuându-se că acestea sunt în defavoarea elevilor şi a
calităţii procesului educaţional.
Cele mai mari îngrijorări le-au avut cadrele didactice în raport cu noua modalitate de finanţare a
instituţiilor de învăţământ, prin autogestiune. Se consideră că şcolile în special cele cu un număr mic de
elevi, nu vor rezista şi vor fi nevoite să se închidă. De fapt și procesul de optimizare a școlilor este criticat
de cei mai mulți dintre participanții la studiu, principalele argumente fiind: distrugerea comunităților
rurale, tendința familiilor tinere de a se muta în oraș sau cel puțin în sate unde există o școală, riscul
ca unii copii din familii vulnerabile nu-și vor mai continua studiile. Pe lângă acest aspect, directorii
instituțiilor de învățământ, din mediul urban, dar și cadrele didactice s-au arătat îngrijorați de faptul că
între instituții v-a exista o ”goană” după elevi. Cadrele didactice consideră că astfel elevul va fi echivalat
cu suma de bani care i se atribuie și vor exista presiuni din partea managerilor instituțiilor de ”a păstra”
orice elev indiferent de calitățile lui intelectuale și de comportament. Astfel, profesorii consideră că vor fi
șantajabili chiar în fața elevilor.
Mesajele privind autogestionarea instituțiilor pe care le-au recepționat elevii, părinții de la directori, cadre
didactice sunt tendențioase și provocatoare, cum ar fi de exemplu faptul că profesorii vor fi cei care vor
achita din salariu întreținerea instituțiilor și plata serviciilor sau că părinții vor trebui să acopere o parte
semnificativă din cheltuieli pentru care nu vor ajunge resurse.
Pe de altă parte, cei care au deja experiența autogestiunii se declară mulțumiți de procedură. Remarcând
că astfel pot stabili singuri prioritățile și un accent mai mare se pune pe economisirea resurselor.
Un semnal alarmant, pe care l-am stabilit la nivel observațional, dar și din discuții cu cadrele didactice și
elevi nu doar în cadrul acestui studiu, dar în contextul vizitării mai multor instituții de învățământ pentru
colectarea datelor în diferite proiecte s-a constatat că o bună parte din instituții au redus agentul termic
la minim pentru a face economie, elevii fiind nevoiți să învețe în frig.
Caseta 3. Percepţia reformelor din educaţie
”Pe acești bani, este imposibil să acționezi asupra cerințelor în școlile cu mai puțin de 1000 de elevi, chiar dacă
în școli avem câte 500-600 de elevi, cu toții vom fi datori și ne vor îngropa în datorii.” (profesor, municipiu)
”Din acest an am auzit că lumina, căldura vor fi plătite din salariul profesorilor.” (elevă, municipiu)
”Toate școlile trec la autonomie. Până acum Ministerul plătea căldura, lumina, dar acum o să se dea 6400 per
elev, dar asta e puțin și părinții vor trebui să achite restul cheltuielilor.” (elev, municipiu)
”Noi am avut acum vineri adunare pe școală și acolo ni s-a făcut părul măciucă, au spus că de acum nu o să
ajungă să plătim câte 150 lei, dar câte 1 500 lei pe an. Eu nu o să-i mai duc la școala, că nu am pe ce plăti. 3 000
de lei eu îi folosesc mai bine la casă, lor le trebuie de încălțat, de îmbrăcat, lemne pentru foc, încălțăminte de
iarnă, la școală plătește arenda la cărți câte 75 lei…” (părinte, rural)
”De când am trecut la autogestiune e frig până acum era cald, dar acuma ne-a spus economie, la veceu apă nu
este – economie, căldură nu este, tot economie. Chiar și lumina pe coridorul acesta unde trec elevii lumina se
aprinde, au trecu a sunat la clasa te uiți toate luminile stinse parcă nu lucrează nimeni în școală. Stăm în clasă la
16

Studiu sociologic

pauză, vine intendenta și se uită, îți trebuie acuma ție lumină, elevi nu ai în clasă, hop și stinge lumina, da poate
eu vreau să scriu, să stau de pe acuma să-mi stric vederea că facem economie?” (profesor nediriginte, rural)

Un alt moment important este relația APL cu instituțiile de învățământ care au trecut la auto-gestiune,
s-a creat o percepție greșită că APL nu mai are niciun fel de responsabilități față de școlile din localitate,
or copiii din comunitate sunt cei care vor continua să frecventeze aceste instituții. Astfel în unele situații
reprezentanții APL regretă că au implementat anumite proiecte în școală și nu în altă instituție din
localitate, au amânat sau au încercat să redirecționeze banii care erau destinați pentru îmbunătățirea
anumitor condiții din școală, refuză să mai coopereze cu directorul școlii. Deci este necesar un efort
comun de informare în masă, discuții privind esența acestei reforme.

2.5. Sugestii pentru îmbunătăţirea
calităţii studiilor
Patru din zece profesori și doi din zece părinți consideră că pentru îmbunătățirea calității studiilor este în
primul rând necesară îmbunătățirea bazei tehnico-materiale. Un sfert din părinți și o cincime din cadrele
didactice cred că statul ar trebui să acorde un buget mai mare pentru învățământ. Iar unul din zece
profesori consideră că majorarea salariilor cadrelor didactice ar fi cea mai bună soluție. În timp ce părinții
au pus un accent mai mare pe necesitatea creșterii nivelului de pregătire a cadrelor didactice(10,9%),
schimbarea atitudinii cadrelor didactice față de elevi și procesul educațional (7,3%).
Diagrama 5. Opiniile părinților și ale cadrelor didactice privind factorii ce asigură
un nivel înalt al educației
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Atitudinea părinţilor şi valoarea atribuită de către ei educaţiei, interesul copiilor faţă de studii sunt
în opinia cadrelor didactice indicatori esenţiali în reuşita şcolară a elevilor în condiţiile unui program
foarte încărcat atât din punct de vedere a conţinutului materiei la o anumită disciplină, cât şi numărului
disciplinelor.
Directorii de școală intervievați au remarcat că trebuie să se insiste pe ridicarea prestigiului profesiei de
pedagog, să determine cadrele tinere să vină bine pregătite și cu vocație de a fi profesor. Totodată aceștia
au insistat pe faptul că elevii dotați trebuie stimulați.

18

Studiu sociologic

3. Cheltuielile suportate de către părinţii
elevilor din învăţământul primar şi
secundar general
3.1. Estimarea volumului de cheltuieli
Estimările făcute în baza datelor studiului sociologic arată că în anul 2012 cheltuielile formale şi informale
ale părinţilor pentru educaţia copiilor lor au fost de circa 1 718 mil lei, fiind în creştere cu 31 mil de lei
faţă de cheltuielile respective din anul 2006. Cheltuielile formale şi neformale ale părinţilor constituiau
în anul 2006 107%, iar în anul 2012 - 97% din cheltuielile totale ale autorităţilor pentru învăţământul
primar şi cel secundar general. Cu alte cuvinte, la fiecare leu alocat de stat pentru învăţământul primar şi
secundar general, părinţii mai contribuie cu încă un leu.
Accentuăm faptul că cheltuielile părinţilor includ atât plăţile formale, cât şi cele neformale. Dacă ne
referim însă doar la plăţile neformale, în anul 2012 ele au constituit, conform estimărilor, circa 288 mil
lei, ce reprezintă aproximativ 16% din bugetul alocat de autorităţi pentru anul respectiv. Menţionăm că
în anul 2006 acest indicator, conform unor estimări similare, avea valoarea de aproximativ 13%, fapt ce
confirmă extinderea fenomenului de plăţi informale în învăţământ.

3.2. Structura cheltuielilor
Structura estimativă a cheltuielilor formale şi neformale, suportate de către părinţi în anii 2006 şi 2012,
este prezentată în tabelul de mai jos.
Tabelul 2. Estimarea cheltuielilor anuale pentru educaţie, suportate de către părinţi
(total pe ţară)
Categoria de cheltuieli
Cheltuieli formale,
din care pentru:
Manuale ( inclusiv plata pentru arendă)
Cărţi, caiete suplimentare
Rechizite şcolare
Îmbrăcăminte / încălţăminte pentru şcoală1
Transport şcolar
Luarea mesei la şcoală
Activităţi extracurriculare (cercuri de interese, grupe
sportive)
Cheltuieli neformale, din care pentru:
Lecţii particulare
Cadouri pentru cadrele didactice
Reparaţii în şcoală / auditoriu
Încălzire (asistenţa tehnică / reparaţie) în şcoală3
Lecţii suplimentare (în grup)
Plată pentru o notă bună

2006,
mil lei
1478,1

2012,
mil lei
1431,0

Creşterea (+) sau scăderea (-)
faţă de anul 2006
-3,2%

37,8
...
470,4
639,9
86,5
228,9

46,2
92,5
229,9
950,4
19,8
75,0

14,6

17,2

+22,2%
…
-51,1%
+48,5%
-77,1%
-67,2%
+17,8%

209,2
92,5
24,7
14,6
5,6
26,2
3,7

287,5
115,9
42,3
47,9
1,3
21,3
0,9

+34,7%
+25,3%
+71,3%
+228,1%
-76,8%
-18,7%
-75,7%

---------3
Părinții au fost rugați să indice doar costurile pentru îmbrăcămintea şi încălțămintea care este cerută de către școală (de exemplu, uniforma școlară,
îmbrăcămintea sportivă etc.), fără a lua în considerare îmbrăcămintea şi încălţămintea ce oricum ar fi fost procurată, indiferent de faptul dacă copilul ar
frecventa sau nu o instituţie de învăţământ.
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2006,
mil lei
12,9
5,9
1,5
19,9
1,7
1687,3

Categoria de cheltuieli
Activități şcolare
Examene
Înmânarea diplomei
Plăţi în comitetul părintesc
Paza şcolară
Total cheltuieli

2012,
mil lei
6,1
1,2
0,3
49,5
0,8
1718,5

Creşterea (+) sau scăderea (-)
faţă de anul 2006
-52,7%
-79,7%
-80,0%
+148,7%
-52,9%
+1,8%

În cazul cheltuielilor formale, cei mai mulţi bani sunt cheltuiţi pentru procurarea îmbrăcămintei cerute
de instituţia de învăţământ (uniforma şcolară, îmbrăcămintea şi încălţămintea sportivă, costumele pentru
anumite festivităţi etc.) şi rechizitele şcolare.
O categorie semnificativă de cheltuieli o constituie plăţile pentru materialele didactice suplimentare, care
sunt procurate la recomandarea şi, uneori, chiar la insistenţa învăţătorilor şi profesorilor. Mai mult ca
atât, aceste cheltuieli le depăşesc pe cele destinate arendei manualelor, fapt ce pune sub semnul întrebării
eficienţa măsurilor întreprinse de autorităţi în scopul reducerii poverii financiare legate de asigurarea
tuturor elevilor cu manuale de calitate.
Accentuăm faptul că extinderea practicilor de alimentare gratuită a copiilor a redus semnificativ plăţile
făcute de părinţi în acest scop.
În cazul cheltuielilor neformale, cele mai mari plăţi se fac pentru lecţiile particulare, desfăşurate în mod
individual sau în grup. Dacă coroborăm lecţiile particulare, care, în majoritatea cazurilor sunt predate
de aceleaşi cadre didactice ce predau elevilor respectivi şi în clasă, cu practicile de oferire a cadourilor,
plăţile pentru examene şi note mai bune, ajungem la concluzia că plăţile neformale pot influenţa negativ
obiectivitatea şi relevanţa evaluării rezultatelor învăţării.

3.3. Dinamica cheltuielilor
Dinamica cheltuielilor formale şi neformale în învăţământ devine cu mult mai clară dacă luăm în
considerare şi faptul că numărul de elevi în învăţământul primar şi secundar general a scăzut de la
493,4 mii în anul 2006, până la 381,4 mii în anul 2012, scăderea respectivă fiind de circa 23%. Dinamica
cheltuielilor anuale per elev, calculată în baza estimărilor de mai sus, este prezentată în tabelul ce
urmează.
Tabelul 3. Cheltuieli anuale per elev, suportate de către părinţi în anii 2006 şi 2012

Total cheltuieli,
din ele cheltuieli neformale
Total cheltuieli, mediul urban
din ele cheltuieli neformale
Total cheltuieli, mediul rural
din ele cheltuieli neformale

2006

2012

3420 lei
424 lei
...
...
...
...

4505 lei
753 lei
6742 lei
1500 lei
3308 lei
365 lei

Creşterea (+) sau Scăderea (-)
faţă de anul 2006
+31,7%
+77,6%
...
...
...
...

Se observă că pe parcursul anilor 2006-2012 cheltuielile totale anuale per elev, suportate de către părinţi,
au crescut de la 3420 până la 4505 lei, această creştere fiind de circa 1,3 ori.
În anul 2006 plăţile informale constituiau 424 de lei per elev, iar în anul 2012 aceste plăţi au ajuns până la
753 de lei, creşterea fiind de circa 1,8 ori.
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Ponderea plăţilor neformale în volumul total de cheltuieli suportate de către părinţi este în creştere, de
la 12,4% în anul 2006, până la 16,7% în anul 2012, creştere ce pune încă odată în evidenţă faptul că
fenomenul de plăţi neformale în educaţie se extinde.
După mediul de reşedinţă, cheltuielile suportate de către părinţii din oraşe sunt de două ori mai mari
decât cele suportate de către părinţii din sate - circa 6 742 lei per elev în mediul urban şi 3 308 lei în
mediul rural.
Accentuăm faptul că fenomenul de plăţi informale este mai răspândit anume în oraşe, ponderea plăţilor
informale în totalul de cheltuieli suportate de către părinţii din oraşe (circa 22%) fiind de două ori mai
mare decât ponderea respectivă în cazul părinţilor de la sate (circa 11%). Plata neformală pentru un elev
din oraş (1 500 de lei pe an) este de patru ori mai mare decât plata neformală pentru un elev din sat (365
de lei pe an).

3.4. Tipul şi frecvenţa plăţilor achitate de către părinţi
Datele studiilor calitative şi a celor cantitative relevă faptul că tipul şi frecvenţa plăţilor diferă semnificativ
de la o instituţie de învăţământ la alta. În tabelul ce urmează sunt expuse situaţiile-tip în care de la părinţi
sunt solicitate anumite plăţi şi frecvenţa acestora, aranjate în ordinea ce corespunde principalelor etape
ale procesului de studii.
Menţionăm faptul că aprecierile poartă un caracter cvasi-calitativ și au fost făcute atât în baza datelor
cantitative, cât și în urma discuțiilor cu reprezentanţii tuturor părţilor implicate în organizarea şi
desfăşurarea procesului de studii în învăţământul primar şi secundar general. Dată fiind eterogenitatea
practicilor de colectare a banilor, informaţiile din tabelul de mai jos reprezintă un tablou generalizat și
pot servi ca puncte de reper în desfăşurarea unor cercetări sociologice mai aprofundate.
Tabelul 4. Plăţile achitate de părinţi pe parcursul unui an școlar
Ocazia /
Tipul plăţii
1 Septembrie

Plata per elev
Suma minimă - 5 lei, suma
maximă - 300 lei, în medie - 50
lei4

Taxa de intrare

Suma minimă - 300 lei, suma
maximă - 2000 lei. Suma
se plăteşte o singură dată la
admiterea în instituție

Arenda
manualelor

Suma variază între 60-170 lei, în
dependenţă de clasă şi numărul
de manuale

Manuale şi
Variază de la zeci până la sute
manuale didactice de lei. Este la discreţia cadrelor
de alternativă
didactice.

Amploarea fenomenului
Caracteristic mai mult pentru mediul urban. Banii sunt destinați
pentru organizarea evenimentului și/sau pentru “stimularea”
cadrelor didactice. În mare parte, banii sunt cheltuiţi pentru a
cumpăra flori şi/sau pentru a oferi cadrelor didactice mici cadouri.
Se achită în cazul liceelor considerate ca fiind de “elită”. De obicei, în
cazul unor astfel de licee numărul candidaţilor la studii îl depăşeşte
pe cel al locurilor disponibile. Motivele pentru care se percepe
această taxă variază de la intrarea “benevolă” în asociația de părinţi,
plata pentru “perfectarea” dosarului, plata retroactivă sau anticipată
pentru procurarea unor bunuri sau servicii, eventualele reparaţii.
Este o taxă legală, achitată de toți elevii, cu excepția copiii din
familii vulnerabile. Ca excepţie, au fost întâlnite câteva instituţii
de învăţământ, în care arenda manualelor este plătită de către
asociaţiile de părinţi.
Pe parcursul unui an şcolar, fiecare părinte cumpără, în medie, câte
1-2 manuale şi caiete de alternativă.

---------4
Aici şi în continuare, sumele din acest tabel sunt indicate în conformitate cu declarațiile elevilor, părinților și ale cadrelor didactice intervievate şi nu
reprezintă estimări statistice propriu-zise.
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Ocazia /
Plata per elev
Tipul plăţii
Ziua profesorului În medie 50 de lei pentru un
diriginte de clasă și 30 lei pentru
un cadru didactic ne-diriginte. Se
foloseşte pentru a procura flori,
mici “atenții”. În unele instituţii
sumele pot ajunge până la câteva
sute de lei.
Tezele/ evaluarea Se colectează de la câțiva lei până
la câteva zeci de lei. De obicei, nu
mai mult de 50 de lei per evaluare.
Crăciunul şi Anul Cheltuielile variază foarte mult
Nou
de la caz la caz, chiar în cadrul
aceleiași instituții.
Întâlnirea cu
În jur de 50-100 lei, însă
absolvenții
cheltuielile pot fi și mai mari,
în funcție de modul cum se
organizează evenimentul.
8 Martie
Sumele colectate diferă foarte
mult, de la câteva zeci până la
câteva sute de lei.
Paștele

Circa 50 lei

Reparația

De la câteva zeci de lei până la
câteva sute de lei anual. În cele
mai dese cazuri suma constituie
circa 100 lei.

Asociația de
părinţi

În sate plata anuală în fondul
asociaţiei este de circa 30-50, iar
în centrele raionale - de circa 100
de lei. În Chișinău plata lunară
este de 100-250 de lei.
De la 5 lei până la 50 lei lunar.
În unele instituții o parte din
suma colectată de către asociația
părintească este returnată clasei.
Cota returnată variază de la 10%
până la 50% din suma colectată.

Fondul clasei

Amploarea fenomenului
Este sărbătorită în toate instituțiile de învățământ. În unele instituții
banii sunt alocați din fondul asociațiilor de părinţi. Au fost depistate
şi instituţii în care părinţii elevilor din clasele de absolvire au
organizat “serbări” pentru cadrele didactice ce au inclusiv şi o ”masă
festivă”. În unul din centrele raionale masa „festivă” a fost organizată
de elevii claselor a 12-a într-un restaurant, plata suportată de fiecare
părinte fiind de 300 de lei.
Banii sunt destinați cu precădere pentru multiplicarea lucrărilor și
alte necesități ale elevilor (hârtie, pixuri, apă etc.) și pentru a oferi o
„masă” examinatorilor.
În cele mai multe instituții se fac cadouri simbolice, însă sunt și
cadre didactice care solicită anumite cadouri.
Se organizează în toate instituțiile. În unele instituţii aceşti bani sunt
oferiţi de către asociația de părinţi, iar în altele - de către părinţii
elevilor din clasele de absolvire.
De obicei, banii sunt utilizaţi pentru procurarea de cadouri
diriginților, însă în unele cazuri părinţii preferă să dea doar banii.
Unele cadre didactice fac aluzii sau indică în mod direct părinților ce
cadou să li se procure. Se atestă şi cazurile în care cadrele didactice se
declară nemulțumite de cadoul primit și solicită altul, mai scump.
Numărul de instituţii în care se colectează astfel de plăţi este relativ
mic, ele întâlnindu-se, în special, la Chișinău și unele centre raionale.
Suma colectată depinde foarte mult de tipul reparației, insistența
cadrului didactic, de contingentul și numărul de elevi. În toate
instituţiile de învăţământ, reparația sălilor de clasă este pusă în
sarcina părinților în toate instituțiile preuniversitare. Chiar dacă în
unele instituţii asociaţiile de părinţi alocă bani şi pentru reparaţia
sălilor de clasă, oricum, de la părinţi se mai colectează şi bani
suplimentari. Unii părinți achită câteva sute de lei la începutul
fiecărui ciclu de învăţământ (primar, gimnazial, liceal) şi, ulterior,
câte 30-50 de lei la începutul fiecărui an şcolar.
Practic, în toate instituţiile, indiferent de faptul dacă asociaţia este
înregistrată sau nu.

Se colectează mai mult în mediul urban. Depinde de decizia
comitetului părintesc din clasa dată. În una şi aceeași instituție
unele clase au fondul respectiv, iar altele nu. În mare parte, banii
colectaţi sunt gestionați de către diriginți, mai rar de către părinți și/
sau elevi. În majoritatea cazurilor banii sunt cheltuiţi într-un mod
transparent, servind pentru satisfacerea unor necesităţi curente
(copii, materiale didactice, săpun etc.). În clasele în care nu există
fonduri distincte, banii sunt colectaţi ad-hoc.
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Ocazia /
Tipul plăţii
Procurarea
bunurilor,
schimbarea
geamurilor, ușilor,
procurarea/
reparaţia mobilier
(băncilor,
scaunelor,
dulapurilor etc.)
Paza
Curățenia în
clasă
Ore particulare

Plăţi/cadouri
pentru o notă
mai bună
Examenele de
absolvire
Cadou pentru
instituție la
absolvire

Plata per elev
Câteva sute de lei, se efectuează
o dată sau de câteva ori pe
parcursul întregului proces de
studii.

Amploarea fenomenului
Fenomenul este mai răspândit în mediul urban. Banii sunt colectaţi
fie din iniţiativa părinţilor, fie la sugestia cadrelor didactice. În
ultimii ani, în special în Chișinău, a crescut ponderea părinților care
procură dulapuri pentru copii. În cazul unor bunuri scumpe o parte
din cheltuieli sunt acoperite şi de cadrele didactice.

5-10 lei lunar

Se practică de obicei, în unele instituții din Chișinău. Banii pot veni
fie din fondul asociaţiei de părinţi, fie prin colectări distincte.
5-15 lei lunar
Decizia este luată de părinţii care nu doresc ca copiii lor să facă
curat.
5-25 lei pentru o oră în cazul
Diferă în funcţie de doleanţele elevilor şi ale părinților, „recomandările“
lecţiilor în grup şi 15-80 de lei
şi “insistența” cadrelor didactice.
pentru o oră în cazul lecţiilor
În cazul orelor particulare predate de același profesor ce predă disciplina
individuale.
respectivă şi în clasă, notele luate de elevii respectivi sunt mai mari.
Unii părinţi din mediul rural angajează pentru orele suplimentare cadre
În cazul grupelor din clasele
didactice din centrele raionale.
primare plata lunară constituie
Uneori, în cazul unor ore suplimentare predate de către un alt profesor,
100-300 de lei
între el şi cel din clasă apar conflicte.
Sumele concrete nu au fost
Deşi toţi subiecţii au condamnat o astfel de practică, ei recunosc
indicate
că ea există. Marea majoritate a respondenţilor incluşi în studiu au
declarat că ei au apelat la asemenea practici sau că cunosc cazuri
concrete când s-a recurs la astfel de plăţi.
30-50 de lei pentru un examen
Oficial, o parte din banii colectaţi sunt utilizați pentru hârtie,
ordinar. În cazul examenelor de
rechizite, ”masă”. Sumele mai mari sunt însă colectate pentru
BAC poate ajunge până la câteva “bunăvoinţa” “indulgența” asistenților, plata celor care rezolvă
mii de lei.
testele.
30 -150 de lei. Se colectează de la Aceste plăţi sunt promovate ca fiind o nouă tradiţie, demnă de
părinţii elevilor absolvenţi.
urmat de toţi absolvenţii. De obicei decizia referitoare la cadourile
ce trebuie procurate este luată de elevi şi părinţi împreună cu
administrația şcoli. De obicei, sunt procurate obiecte de artă şi/
sau echipamente tehnice (TV, centru muzical, boxe, microfoane,
copiator, imprimantă, proiector multimedia etc.).
30-50 lei
Astfel de plăţi sunt promovate ca fiind o nouă tradiţie.

Cadou/ cadouri
făcute cadrelor
didactice de către
absolvenţi
Ultimul sunet
20-30 lei, dar pot ajunge şi până
la 250 lei
Serbări ale elevilor Sunt unele din cele mai
cum ar fi Balul
costisitoare. Părinții trebuie să
bobocilor, Balul de plătească de la câteva sute până la
absolvire ş.a.
câteva mii de lei
Toamna de aur
50-100 lei

Se pune în sarcina părinţilor elevilor din claselor de absolvire şi,
uneori, a celora din clasele primare.
Deşi se fac la iniţiativa elevilor şi a părinţilor, au fost depistate cazuri
de impunere de către cadrele didactice a modului de organizare a
unor astfel de sărbători. Din cauza situaţiei materiale grele, unii elevi
şi părinţii nu-și pot permite participarea la astfel de evenimente.
Bani sunt colectați pentru materialele necesare laastfel de activităţi,
produsele alimentare etc.
Hramul școlii
30-50 lei
Activități în cadrul școlii, masă pentru cadrele didactice.
Ziua de naștere a În medie câte 50 de lei. În general, În mare parte cadourile cu această ocazie sunt simbolice.
dirigintelui
mărimea plăţii variază foarte mult, Se întâlnesc însă şi cazuri în care între părinții şi cadrele didactice
în funcție de contingentul de părinți există relaţii foarte “apropiate”, pedagogii “sugerând” ce cadouri şi-ar
și de solicitările diriginţilor în cauză. dori: bijuterii, electrocasnice, alte obiecte de valoare.
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Ocazia /
Tipul plăţii
Activități
extracurriculare
Note mai mari

Plata per elev
Variază foarte mult de la caz la caz,
de la câteva zeci până la câteva sute
de lei.
Sumele concrete nu au fost indicate,
însă respondenţii au indicat că
în afară de plăţi, părinţii mai pot
presta cadrelor didactice şi anumite
servicii sau oferi anumite cadouri.
Unele cadre didactice au indicat că
pentru a încuraja elevii să procure
anumite materiale didactice, le
promit acestora note de 10.

Amploarea fenomenului
Organizarea diferitor serate, concursuri, excursii etc.
În mediul rural se practică prestarea în folosul cadrelor didactice a
anumitor servicii. Suplimentar, în mediul urban, contează şi statutul
social al părinţilor, care influenţează atitudinea cadrului didactic
faţă de copilul respectiv.

3.5. Pentru ce sunt utilizaţi banii plătiţi de către părinţi
Conform datelor sondajului, banii colectaţi de la părinţi sunt cheltuiţi, în principal, pentru reparaţia
şcolilor, oferirea de cadouri cadrelor didactice, plata orelor suplimentare predate de cadrele didactice în
afara orelor de program, procurarea de bunuri pentru şcoală, suplimentarea salariilor cadrelor didactice
şi a celor manageriale. O distribuire a cheltuielilor este prezentată în tabelul ce urmează.
Tabelul 5. Destinaţia banilor plătiţi de părinţi (anul 2012)
Destinaţia plăţii
Taxa de înscriere
Reparaţia
Procurarea de bunuri
pentru şcoală
Supliment salarial
pentru cadrele didactice
Ore suplimentare
Cadouri pentru cadrele
didactice

Numărul de părinţi Ponderea părinţilor ce au
ce au plătit
efectuat astfel de plăţi

Media,
lei

Valoarea Valoarea
Mediana,
minimală, maximală,
lei
lei
lei
242
30
1800
100
10
800

34
867

3,1%
78,3%

425,4
162,4

252

22,8%

221,8

100

5

3000

16

1,4%

134,1

100

20

300

197

17,8%

880,0

400

25

4000

761

68,7%

132,5

100

5

800

Din datele prezentate se observă că instituţiile de învăţământ colectează nu numai bani, care, în mod
evident, sunt necesari pentru buna funcţionare a oricărei şcoli (reparaţii şi bunuri), dar şi bani, a căror
utilizare contravine dacă nu legislaţiei, atunci, cel puţin, moralei şi eticii profesionale.
Ne referim, în primul rând, la taxele de înscriere, care, indiferent de motivele invocate în procesul
colectării de către administraţiile şcolare, pun părinţii într-o situaţie umilitoare. Tot la această categorie
ar trebui atribuite şi cadourile pentru cadrele didactice şi cele de conducere, care, în general, nu ar trebui
tolerate în instituţiile publice. Evident, în condiţiile în care notele şi confortul psihologic al copilului
depind direct de “bunăvoinţa” cadrului didactic, părinţii nu prea au de ales între opţiunile de a oferi sau
de a nu oferi cadouri. Ponderea mare a părinţilor care efectuează astfel de plăţi (68,7%) confirmă această
afirmaţie.
Un factor generator de conflicte de interese reprezintă şi plăţile pentru orele suplimentare, predate de
acelaşi cadru didactic, care ar trebui să-l înveţe pe elev în cadrul lecţiilor din clasă. Nu întâmplător mai
mulţi respondenţi au indicat faptul că notele elevilor părinţii cărora plătesc orele suplimentare sunt
mai mari decât a celora ce nu plătesc. Ponderea părinţilor care plătesc ore suplimentare este statistic
semnificativă (17,8%), iar mărimea acestor plăţi este cea mai mare, în medie 880 de lei pe an.
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Un alt aspect, posibil şi aflat la limita legalităţii, dar la sigur, în contradicţie cu normele morale şi cele de
etică profesională, sunt suplimentele salariale, plătite cadrelor didactice şi celor de conducere. Dacă aceste
cadre nu ar fi implicate în evaluarea curentă, sumativă şi finală a elevilor, plăţile respective nu ar pune sub
semnul întrebării obiectivitatea şi relevanţa notelor luate de elevi. Dar, întrucât anume cadrele didactice
din şcoli efectuează evaluarea, foarte mulţi părinţi asociază mărimea notelor cu mărimea plăţilor, iar
persoanele vulnerabile se simt nedreptăţite.
Faptul că salariile actuale, plătite de către stat, sunt sub aşteptările cadrelor didactice şi ale celor de
conducere, nu pot servi drept o justificare pentru practica de a plăti suplimente salariale din banii
colectaţi de la părinţi, întrucât copiii lor depind în mod direct de atitudinea şi comportamentul celor ce
beneficiază de suplimentele respective.
Dacă, prin analogie cu şcolile, am admite că şi angajaţii altor instituţii publice îşi pot suplimenta salariile
din plăţile efectuate de beneficiarii de servicii prestate de instituţiile respective, atunci ar trebui să plătim
în mod “legal” angajaţilor din primării, spitale, poliţie, procuratură, judecată etc.

3.6. Motivele care determină părinţii să achite plăţile
cerute de la ei în instituţiile de învăţământ
Actorii implicaţi în colectarea plăţilor sunt foarte inventivi, motivele invocate pentru justificarea acestor
plăţi fiind foarte diverse. Totuşi motivul principal constă în perceperea plăților cerute de ei pentru şcoală
ca fiind o normă socială – ”dacă plătesc toți, plătim și noi”. Acest motiv, după cum se vede pe diagrama de
mai jos, a fost invocat de către 40,2% din părinții intervievați.
Diagrama 6. Motivului principal ce determină părinţii să achite plăţile cerute de la ei în instituţiile
de învăţământ
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Un grup relativ mai mic de părinţi (circa 15% din respondenţi) au indicat că motivul principal îl constituie
îmbunătățirea condiţiilor fizice din şcoală, iar altul (circa 6% din respondenţi) - îmbunătăţirea calităţii
studiilor.
Accentuăm faptul că ponderea părinţilor care achită plăţile cerute de ei la şcoală, fiind impuşi de către
administraţia şcolii (5,8% din respondenţi), este statistic semnificativă şi trebuie să reprezinte un motiv
de îngrijorare pentru autorităţi. De asemenea, ar trebui studiat şi fiecare caz de o eventuală izolare a
copiilor, de care se tem părinţii (2,6% din respondenţi) şi de apariţia unor eventuale “probleme” (3,0%
din respondenţi).
Elevii, spre deosebire de părinţi, nu percep eventualele “izolări” sau “probleme”, ce ar putea să apară în
cazul neachitării plăţilor cerute în şcoală de la părinţii lor, ponderea acestei categorii de respondenţi fiind
statistic nesemnificativă.
În cazul răspunsurilor multiple, frecvenţa motivelor, selectate de respondenţi din listă propusă de
operatorii de interviu, se schimbă. După cum rezultă din tabelul ce urmează, în cazul răspunsurilor
multiple, unii părinţi, care afirmă că plătesc întrucât astfel procedează toţi ceilalți, totodată indică şi
faptul că se tem ca copiii lor să nu fie izolaţi sau să nu aibă “unele probleme”.
Tabelul 6. Primele trei motive ce determină părinții să achite plăţile cerute de către asociațiile
părintești (răspuns multiplu)
Plătesc toţi, plătim şi noi
Am fost obligat să plătesc de către administraţia şcolii
Consider că plăţile făcute de noi îmbunătăţesc condiţiile fizice din şcoală
Consider că plăţile făcute de părinți îmbunătăţesc calitatea studiilor
Am fost obligat să plătesc de către diriginte
Consider că plăţile făcute de părinți extind activităţile desfăşurate de şcoală (cercuri
pe interese, excursii, cărţi pentru bibliotecă, echipamente pentru laboratoare, rechizite
sportive etc.)
În acest mod părinții participă activ la viaţa şcolară a copilului
Consider că plăţile făcute de noi contribuie la faptul că profesorii acordă mai multă
atenţie copilului
Din teama ca copilul meu să nu fie izolat
Pentru că copiii ai căror părinţi plătesc au note mai mari
Dacă nu plătesc copilul ar putea avea anumite probleme
Alţi părinţi insistă să plătim şi noi
Nu achitam fondul şcolii
Altceva
Nu știu / Nu răspund

Părinții
55,7%
11,3%
33,7%
26,6%
8,8%

Elevii
45,0%
14,4%
76,5%
37,8%
8,4%

21,3%

43,9%

24,9%

24,6%

7,2%

2,6%

21,0%
2,7%
16,1%
5,6%
11,1%
2,3%
1,2%

3,0%
2,0%
2,6%
3,3%
0,0%
1,1%
7,1%

Din analiza răspunsurilor multiple rezultă că o parte semnificativă din părinţi au temeri că în cazul
neachitării plăţii cerute de la ei la şcoală, copiii lor vor fi izolaţi (21% din respondenţi) sau vor avea
anumite probleme (circa 16% din respondenţi).
Circa 9% din părinţi au indicat că efectuează plăţile respective din cauza că sunt obligaţi să plătească de
către dirigintele clasei. Îngrijorător este şi faptul că mai mulţi părinţi (circa 6% din respondenți) sunt
nevoiţi să plătească la insistenţa colegilor lor, fapt ce ar putea să ducă la ostracizarea părinţilor săraci.
Faptul că mulţi părinţi plătesc de teama ca copiii lor să nu fie izolaţi sau să nu se confrunte în şcoală cu
anumite probleme, că mai mulţi diriginți obligă părinţii să plătească, că părinţii “activi şi/sau conştienţi”
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insistă ca ceilalţi să contribuie în mod obligatoriu la suplimentarea resurselor financiare ale şcolii, combat
afirmaţiile celora care susţin că plăţile formale şi cele neformale sunt benevole şi au drept scop unic
ameliorarea condiţiilor şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei.
Accentuăm faptul că în cadrul discuțiilor de grup, mai multe cadre didactice și părinți au subliniat
necesitatea creării unor mecanisme, care ar impune părinții ce nu plătesc impozite să achite taxe școlare.
Au fost vizaţi, în primul rând, părinţii care muncesc peste hotarele țării.
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4. Rolul asociaţiilor de părinţi în
colectarea de bani şi gestionarea acestora
4.1. Gradul de răspândire şi statutul juridic
al asociațiilor de părinţi
În general, cadrul normativ-juridic precedent şi cel în vigoare la data elaborării acestui studiu prevede
suficiente mecanisme de atragere şi de implicare a părinţilor în activitatea şcolilor, de susţinere de către
ei a procesului instructiv-educativ. Formal, pentru o astfel de implicare nici nu se cerea crearea unor
asociaţii de părinţi, cauza principală a apariţiei acestora fiind, în primul rând, necesitatea oficializării
practicilor de colectare de bani şi de bunuri materiale.
Principalul argument în favoarea acestei afirmaţii îl constituie faptul că scopurile stipulate în statutele asociaţiilor
care s-au înregistrat deja coincid în linii mari cu cele din regulamentele şi statutele şcolare, comitetele existente
de părinţi având suficiente pârghii pentru a influenţa activităţile instituţiilor de învăţământ.
Primele asociaţii de părinţi au apărut în municipiul Chişinău în anii ‘90, formal, la iniţiativa unor părinţi
care şi-au exprimat disponibilitatea de a contribui, inclusiv cu mijloace băneşti, la buna funcţionare a
şcolilor. Ulterior, această practică a fost preluată de instituţiile de învăţământ din alte oraşe, la momentul
actual, astfel de asociaţii existând şi în mai multe sate.
În ansamblu, crearea asociaţiilor de părinţi este susţinută de către conducătorii de şcoli şi de către cadrele
didactice. Caracterizând asociaţiile ca ”un rău necesar”, aceștia îşi justifică acţiunile prin faptul că statul,
în opinia lor, nu alocă mijloace financiare, suficiente pentru “buna funcţionare” a şcolilor. Evident, în lipsa
unor standarde de ”buna funcţionare”, calificativele de tipul “suficiente/insuficiente” sunt, într-o anumită
măsură subiective, însă, chiar dacă şi recunosc că existenţa asociaţiilor le creează mai multe probleme
de ordin moral, etic şi juridic, majoritatea absolută a conducătorilor de instituţii şi a cadrelor didactice
declară că ei nu pot renunța la acestea. În opinia respondenților intervievaţi, anume asociaţiile de părinţi
le acoperă mai multe cheltuieli, strict necesare pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ.
După cum se vede din diagrama de mai jos, asociaţii de părinţi, înregistrate sau nu în calitate de persoane
juridice, există, în opinia respondenţilor în peste 70%-80% din instituţiile de învăţământ general.
Diagrama 7. Gradul de răspândire a asociaţiilor de părinţi (înregistrate sau neînregistrate)
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Accentuăm faptul că, comparativ cu părinţii, ponderea directorilor şi a cadrelor didactice, care declară că
în instituţia lor există o asociaţie a părinţilor, este statistic semnificativ mai mică decât ponderea părinţilor
care declară acelaşi lucru - cu 11,2 p.p. în cazul directorilor şi 6,2 p.p. în cazul cadrelor didactice. Conform
rapoartelor operatorilor de interviu, directorii unor școli, în care activau asociaţii neînregistrate, refuzau
categoric să recunoască existenţa acestora, deși unele cadre didactice și mai mulţi elevi afirmau că astfel
de asociaţii există şi că ele colectează bani.
Statutul juridic al asociaţiilor de părinţi diferă de la o instituţie la alta. Unele asociaţii sunt înregistrate
ca persoane juridice şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia referitoare la organizaţiile
necomerciale. Alte asociaţii nu au statutul de persoană juridică, activând ca asociaţii neformale de
cetăţeni. Menţionăm însă că, chiar şi în cazul asociaţiilor de părinţi cu statut de persoană juridică, foarte
multe activităţi, inclusiv cele ce ţin de colectarea şi utilizarea mijloacelor financiare sunt în afara cadrului
normativ-juridic existent.
Conform declaraţiilor respondenţilor, ponderea celora ce consideră că asociaţia din instituţia lor de
învăţământ este înregistrată diferă semnificativ de la o categorie la alta. Astfel, doar 32% din părinţi au
declarat că asociaţia lor este înregistrată, comparativ cu circa 76% şi 79% în cazul cadrelor didactice şi al
directorilor de şcoli.
Diagrama 8. Statutul juridic al asociaţiilor de părinţi

Diferenţele semnificative în răspunsurile referitoare la statutul juridic al asociaţiei de părinţi din instituţia
de învăţământ a respondenților semnifică faptul că foarte multe activităţi ale asociaţiilor respective,
indiferent de faptul dacă sunt ele înregistrate sau nu, au un caracter informal.
Menţionăm faptul că în unele instituţii de învăţământ, în special, în cele din localităţile rurale, existenţa
asociațiilor de părinți a fost o precondiție pentru obținerea unor proiecte şi imediat după terminarea
acestora, asociațiile respective și-au încetat activitatea.
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4.2. Președinții asociațiilor de părinţi
Formal, președinții asociațiilor de părinţi sunt aleși în cadrul adunărilor generale ale părinților sau ale
persoanelor delegate de aceştia. De obicei, astfel de adunări se organizează de două ori pe an.
În cazul adunărilor generale, sunt invitaţi toţi părinţii, însă, de obicei, se prezintă doar cei care doresc. Mai
mulți părinți intervievați au recunoscut faptul că nu prea doresc să se ducă la astfel de adunări, întrucât
sunt de lungă durată, dările de seamă prezentate de preşedinţi au cu caracter general, între părinţi apar
conflicte. Din punctul de vedere al părinţilor care preferă să nu meargă la adunările generale, întrucât
acestea nu sunt constructive și eficiente.
În cazul adunării reprezentanţilor, din fiecare clasă sunt delegați 2-3 părinți, de obicei, membri ai
comitetului părintesc al clasei. În percepţia părinților-respondenți, sunt delegate persoane “apropiate”
dirigintelui clasei.
Atât cadrele didactice şi conducătorii instituţiilor de învăţământ, cât și părinții recunosc că este dificil
să identifici un părinte care să-și asume responsabilitatea să fie preşedinte al unei asociaţii de părinţi.
De obicei, directorii de şcoli sunt nevoiți să identifice și să roage un părinte, care, cel puţin formal, să
îndeplinească atribuțiile respective. Lucrurile sunt mai simple în instituțiile de învățământ în care sumele
colectate de la părinţi sunt foarte mari, fapt ce face conducătorii de instituţii şi preşedinţii de asociaţii să
fie interesaţi în controlarea banilor respectivi. Astfel, în unele instituţii de învăţământ, în special, în cele
din municipii, dar şi din unele centre raionale, președinții asociațiilor de părinţi sunt salarizați.
Totuşi, în majoritatea cazurilor, președinții asociațiilor de părinţi sunt persoane mai mult reprezentative,
fără a conduce în mod efectiv organizaţiile respective. În procesul colectării datelor au fost identificate
şi asociaţii de părinţi care sunt conduse de persoane, a căror copii au absolvit şcolile respective cu mulţi
ani în urmă sau, chiar şi mai neobișnuit, în general nu au avut copii ce ar fi învăţat în şcolile respective.
În perioada în care asociaţiile de părinţi nu nimerise încă în vizorul autorităţilor, preşedinte al asociaţiei de
părinţi era, de obicei, un cadru didactic, copiii căruia învăţau la şcoala respectivă. Însă, după avertizările
venite din partea Ministerului Educației şi/sau controalelor din partea procuraturii, cadrele didactice ce
ocupau şi posturi de preşedinţi ai asociaţiilor de părinţi au fost nevoite să demisioneze, optând pentru
continuarea activităţilor didactice.
Unii directori de școli sunt ferm convinși că președintele asociației de părinţi ar trebui să fie o persoană
angajată, care să activeze permanent în instituție. În opinia unor astfel de directori, asociaţia de părinţi,
în calitate de organizaţie obştească, trebuie să desfășoare diverse activități, să implementeze cât mai multe
proiecte cu implicarea elevilor, să atragă fonduri și să extindă activitățile extracurriculare, în special, cele
cu implicarea comunităţii.

4.3. Colectarea banilor de către asociaţiile de părinţi
Gradul de implicare a asociaţiilor de părinţi în colectarea plăţilor
Circa 96% dintre părinţii, a căror copii învaţă în şcolile în care există asociaţii de părinţi au declarat că
asociaţia colectează bani şi că ei trebuie să achite plăţile respective. Doar 4% din respondenţi au declarat
că ei nu fac acest lucru.
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Diagrama 9. Ponderea părinților de la care asociaţiile părinteşti, în instituţiile
în care ele există, colectează bani

Din discuțiile de grup cu cadrele didactice și părinți,i rezultă faptul că chiar şi în cazul asociaţiilor
înregistrate colectarea banilor se face în mare parte neformal (nu se oferă chitanţe), iar ulterior banii sunt
depuşi pe conturile bancare ale asociaţiilor. Totuși în unele asociaţii înregistrate o parte din banii colectaţi
sunt gestionați fără a fi trecuţi prin conturile bancare.
În unele școli, în urma revoltelor unor părinți și /sau a controalelor efectuate de procuratură, colectările
de bani prin intermediul asociațiilor de părinţi au fost sistate. Formal, unele asociaţii mai există, însă ele
nu mai colectează bani. Unii părinți regretă acest lucru, invocând faptul că banii colectaţi erau utilizaţi
pentru îmbunătățirea condițiilor de studii şi desfășurarea unor activități extracurriculare. După oprirea
procesului de colectare a banilor, în şcoală nu se mai face nimic.
Alţi părinţi au remarcat faptul că deşi, formal, asociaţiile nu mai colectează bani, părinţii oricum plătesc,
sumele fiind aceleaşi, ba chiar şi mai mari. Pur şi simplu, banii respectivi sunt colectaţi ad-hoc, “la
necesitate”. Mai mulţi părinţi au optat pentru un proces “periodic” de colectare a banilor, de exemplu, o
dată pe lună, decât mici plăţi frecvente care le creează un disconfort psihologic.
Caseta 4. Opinii referitoare la oportunitatea colectării de bani prin intermediul asociaţiilor
„Înainte de a se duce suma de bani la bancă, primesc înapoi 10%, pe care eu (dirigintele) îi folosesc pentru
birotică, hârtie, toate celelalte. Eu plec și cumpăr, i-au bonul de plată, îl dau președintelui comitetului părintesc,
îl încleie în caiet și se știe pentru ce eu am cheltuit.” (profesor, centrul raional)
„Anul acesta colectarea banilor s-a stopat, dar noi eram de acord, din cei 100-150 de lei care se strângeau se mai
făcea ceva în școală. Eu chiar mă gândeam să mă duc să propun să strângem din nou bani. Nouă la adunări ne
dădeau darea de seamă cum s-au cheltuit banii.” (părinte, mediul rural)
„Nu avem fondul clasei, dar foarte des copilul vine și spune că are nevoie de 2 sau de 5 lei. Noi am fi de acord
dacă ar fi fondul clasei, dar nu vor profesorii” (părinte, rural)

Sumele plătite de părinţi
Sumele cu care contribuie părinții prin intermediul asociațiilor din şcolile în care învaţă copii lor diferă
de mediul de reşedinţă şi “prestigiul” instituţiei respective. Alocațiile financiare ale părinților diferă mult
în funcție de mediul de trai (urban/rural).
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Având în vedere mediul de reşedinţă, au fost identificate următoarele caracteristici:
•• în mediul rural plăţile efectuate de către părinţi sunt cele mici, constituind 30-150 de lei anual;
•• în centrele raionale plățile sunt de circa 100-150 de lei anual;
•• în municipiile Chișinău și Bălți plăţile sunt cele mai mari pe ţară, fiind de 100-250 lei lunar sau
1200-3000 de lei anual.
În medie, o gospodărie din mediul urban în care sunt copii de vârsta şcolară achită anual prin intermediul
asociaţiilor de părinţi circa 409 lei, plata per elev fiind de circa 328 lei5. O gospodărie cu copii din mediul
rural6, plăteşte prin intermediul asociaţiei de părinţi în medie câte 135 de lei, plata anuală per elev fiind
de circa 94 de lei.
Tabelul 7. Suma plăților anuale colectate de către asociaţiile de părinţi după mediul de reşedinţă

Urban
Rural

Media, lei
408,7
327,8
135,2
94,0

Per gospodărie
Per elev
Per gospodărie
Per elev

Mediana, lei
200,0
180,0
90,0
50,0

Frecvența plăţilor
În mediul urban şi în centrele raionale plățile se achită semestrial sau anual, pe când în municipiile
Chișinău şi Bălţi plăţile respective se efectuează lunar. De obicei, instituţiile de învăţământ insistă ca
plăţile respective să se efectueze la începutul anilor de studii. În unele şcoli au fost înregistrate cazuri în
care elevilor li s-a refuzat eliberarea manualelor şcolare, dacă părinţii lor încă nu achitase plata cerută de
către asociaţie. În alte instituţii colectarea plăţilor pentru asociaţie se efectuează concomitent cu colectarea
plăţilor de arendă a manualelor.
În municipiul Chișinău plata semestrială sau anuală se face mai mult la inițiativa părinților. Deşi li se
“oferă” posibilitatea să plătească lunar, mai mulţi părinţi din Chişinău preferă să-și „ia de-o grijă”.

---------5
Estimările au fost făcute în baza informaţiilor declarate de părinți în cadrul sondajului de opinie.
6

În cazul elevilor care învaţă în instituțiile de învăţământ din oraşe, însă părinţii locuiesc la ţară, estimările au fost făcute după mediul de reședință al părinților.
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Diagrama 10. Frecvenţa plăţilor suplimentare cerute de la părinţi în şcoli

Accentuăm faptul că în anul 2012 circa 10% din părinţi au declarat că şcolile, asociaţiile, fundaţiile
şcolare, comitetele de părinţi etc. nu solicită de la ei bani. Întrucât în anul 2006 ponderea unor astfel
de răspunsuri a fost statistic nesemnificativă, ar trebui de efectuat studii sociologice suplimentare, care
ar permite identificarea cauzelor acestui fenomen: fie că instituțiile respective de învăţământ nu mai au
nevoie de banii colectaţi de la părinţi, fie că presiunile din partea autorităţilor şi mass-media le-au impus
să renunţe la aceste practici.
Persoanele care se ocupă de colectarea banilor
În mare parte banii sunt colectați de reprezentanții comitetului părintesc, în unele instituții de diriginte
sau de către o persoană desemnată: bibliotecara, psihologul, secretara ş.a. În instituțiile în care sumele
per elev sunt relativ mai mari, peste 100 lei lunar, este angajat contabil și/sau un casier. Ulterior banii sunt
dați directorului de școală sau altei persoane din administrație, care îi transmite președintelui asociației,
pentru a fi parțial sau integral depuși la bancă.
În instituțiile de învățământ în care asociaţia de părinţi închiriază un oficiu, încasarea banilor se face
direct de către reprezentantul asociației. În lipsa unui astfel de oficiu, colectarea banilor se face conform
unui orar prestabilit într-o încăpere adaptată.
Foarte rar persoanele care colectează banii eliberează chitanţele respective. Uneori, în instituţiile din
mediul urban, se eliberează o “confirmare” a plății efectuate, în care se indică suma achitată și pe care se
aplică ștampila asociației sau a instituției de învățământ.
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4.4. Utilizarea banilor colectaţi de la părinţi
Principalele direcţii de utilizare a banilor colectaţi de la părinţi au fost identificate prin prelucrarea
răspunsurilor date de elevi şi de către părinţi la o întrebare dedicată de tip deschis.
Diagrama 11. Principalele direcții de utilizare a banilor colectați prin intermediul a
sociațiilor de părinţi

Din datele prezentate în diagrama de mai sus rezultă că circa 51% din părinţi şi circa 39% din elevi afirmă
că banii plătiţi de ei sunt utilizaţi pentru reparaţii; procurarea de rechizite, materiale didactice şi inventar
sportiv (respectiv, circa 30% şi 17%); mobilier şi alte bunuri necesare şcolii (respectiv, circa 30% şi 22%).
Accentuăm faptul că o parte semnificativă din părinţi, circa 18% din ei, nu ştiu cum sunt cheltuiţi banii
pe care ei îi plătesc în cadrul şcolii. Doar 1% din părinţi au opinat că banii colectaţi de la ei sunt folosiţi
pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor.
Totodată, unii directori, dar și cadre didactice din instituțiile în care asociațiile de părinţi activează de mai
mulţi ani, au remarcat faptul că priorităţile asociației privind utilizarea banilor colectaţi se schimbă. Astfel,
dacă în anii precedenţi resursele colectate erau preponderent orientate spre îmbunătățirea infrastructurii
instituției, în prezent banii sunt tot mai des alocaţi pentru procurări de materiale didactice, “stimularea”
celor mai buni pedagogi, premierea elevilor care demonstrează performanţe la învăţătură.
Evident, particularităţile de vârstă ale elevilor lasă o amprentă asupra opiniilor pe care ei le au despre
modul în care sunt cheltuiţi banii colectaţi în cadrul şcolii: Astfel, mulţi din ei afirmă că nu cunosc acest
lucru (circa 18% din elevii-respondenţi) sau se rezumă la concluzii generale de tipul “pentru îmbunătățirea
calităţii studiilor”(circa 30% din elevii-respondenţi).
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Deşi sunt puţini (circa 3% din respondenţi), unii elevi înţeleg foarte bine că banii colectaţi de la părinţii
lor sunt utilizaţi şi pentru a plăti salarii suplimentare sau pentru a oferi cadouri cadrelor didactice şi celor
de conducere din şcoala în care ei învaţă. Evident, faptul că unele cadre didactice acceptă de la părinţii
elevului bani sau cadouri ar putea influenţa opiniile pe care şi le formează elevul despre trăsăturile morale
ale persoanelor care îl învaţă şi care ar trebui să-i ofere exemple demne de urmat.
Studiul calitativ a scos în evidență şi un alt aspect, foarte important, privind relaţiile de proprietate asupra
bunurilor procurate pentru şcoală de către părinţi.
Caseta 5. Incertitudini în relaţiile de proprietate asupra bunurilor procurate
pentru şcoală de către părinţi
”Cu dulăpiorul am avut probleme cu doamna de la contabilitate, că mi l-a pus la număr ca proprietate a
instituției. Și eu i-am zis ca este proprietatea părinților, și ceasul mi l-au pus la evidența școlii și este cadoul meu.
Din principiu am mers la director și am scris cerere prin care am demonstrat cu cecul în mână ca vestiarul este
proprietatea părinților și nicidecum a școlii sau a statului”. (profesor, municipiu)
”Chiar e o rușine să facă un părinte dulapul și a doua zi să vină să-l înregistreze la stat. Cred că părintele are
dreptul să își i-a draperia înapoi, că doar sunt banii lui”. (profesor, municipiu)

4.5. Studii de caz: Practici pozitive de activitate a
asociațiilor părintești
În pofida faptului că unii directori de şcoli, în special din municipiul Chişinău, au manifestat o anumită
reticenţă sau chiar au negat existenţa în şcoala pe care o conduc a asociaţiilor de părinţi, deşi însuşi
părinţii afirmau contrariul, mai mulţi directori au acceptat să discute în mod sincer rolul asociaţiilor de
părinţi în susţinerea învăţământului.
În opinia directorilor care au preferat o abordare deschisă şi nepărtinitoare a tuturor aspectelor ce ţin de
activitatea asociaţiilor de părinţi, una din cauzele principale ce au adus la apariţia acestora o constituie
lipsa acută de mijloace financiare, necesare pentru buna funcţionare a şcolilor.
Caseta 6. Argumente în favoarea existenţei asociaţiilor de părinţi
”Cum ar putea să existe sau să se descurce o instituție de învățământ pentru care nu se dă nici un bănuț pentru
rechizitele de birou? Xeroxul este al asociației, imprimantele se încarcă din contul asociației, telefoanele sunt
achitate din contul asociației, administratorii nu pot lucra fără calculatoare. Toate documentele și toate rapoartele
pe care le cere același minister trebuie făcute la calculator, deci fiecare administrator trebuie să aibă câte un
calculator. Cum poţi să prelucrezi fără calculatoare toate activităţile din liceu: cele extracuriculare, organizate
de către cadrele didactice; concursurile de sector şi la nivel de municipiu, funcţionarea Centrului de presă al
liceului, sumedenia de rapoarte pe care trebuie să le prezinte directorul, etc. Toate aceste activităţi sunt susţinute
de asociație, statul nu alocă bani pentru aşa ceva.” (director de liceu, Chişinău)
Nicio școală nu ar exista fără susținerea părinților, reparația este pe seama părinților, la sfârșitul anului se dau
doar 50 de mii de lei pentru reparație la așa o clădire mare, iar la 1 septembrie vine o comisie, care verifică dacă
instituția e pregătită pentru anul școlar. Dar ce ați făcut pentru ca ea să fie gata? Dar cine trebuia să vopsească,
cine achită lucrările de vopsire? Eu nu mai spun că atunci când se sparge o țeavă și curge apa, ce să facă un
director de instituție, el vine la asociație. Numai la asociație, pentru că nu poate să existe instituția fără apă,
e catastrofă. La noi au venit, au cumpărat ce trebuie, au reparat și lucrările de reparație tot asociația le achită.
Dar activitățile care se fac, pentru ca să faci un scenariu, ca să pui o piesă, ca să faci o serată frumoasă trebuie
baloane, hârtie colorată, aceeaşi imprimantă, aceiași panglică colorată, până și drapelul noi l-am cumpărat.”
(președinte, asociație de părinţi)
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Unii directori de instituţii de învăţământ sau arătat deranjaţi de faptul că mai multe mijloace mass-media
prezintă asociaţiile de părinţi doar ca mijloace de colectare a banilor, fără a pune în prim plan multiplele
acţiuni ale acestora de a acorda un sprijin substanţial şcolilor. În opinia acestei categorii de respondenţi,
termenii “învăţământ gratuit”, “învăţământ garantat de stat”, “învăţământ fără plată” etc. nu trebuie folosiţi
pentru a suprima iniţiativa acelor părinţi care doresc să îmbunătăţească condiţiile de studii ale propriilor
copii. Aceşti directori consideră că presiunile exercitate de autorităţi în scopul reducerii practicii de
colectare a banilor de la părinţi sunt exagerate, creează o imagine distorsionată a profesiei de pedagog,
pun cadrele didactice într-o lumină degradantă.
Câteva instituţii de învăţământ din municipiul Chişinău au stabilit relaţii durabile de colaborare cu
asociaţiile de părinţii, au reuşit să se încadreze în cadrul legal, existent, au asigurat o transparenţă în
gestionarea mijloacelor financiare colectate de la părinţi. Deşi recunosc că le-a fost dificil, că au fost
supuse diferitor controale, conducătorii acestor instituţii de învăţământ sunt ferm convinşi că ei au
deplina încredere şi susţinere a părinţilor, iar activităţile asociaţiilor de părinţi corespund nu numai
cadrului normativ-juridic în vigoare, dar şi normelor morale şi etice.
Asociaţiile de părinţi din aceste instituţii se caracterizează prin:
•• sunt înregistrate în calitate de entitate juridică;
•• elaborarea şi executarea de bugete anuale, ajustate la necesitățile instituţiei de învăţământ;
•• au un oficiu în incinta instituției de învățământ;
•• au cel puţin doi angajaţi salariaţi, de obicei, președintele și contabilul asociației;
•• la colectarea plăţilor de la părinţi eliberează bonuri de casă;
•• practică activități de lămurire în rândul părinţilor, care pun sub semnul întrebării legalitatea sau
oportunitatea colectării de bani, scutindu-i de plăţi pe cei vulnerabili şi demonstrându-le bunurile/serviciile procurate celora care nu cunosc cum se vor cheltui banii colectaţi de la ei;
•• finanţează diverse proiecte, activități extracurriculare ale cadrelor didactice și ale elevilor.
•• banii sunt transmişi directorului instituţiei în baza unor solicitări argumentate scrise ale acestuia.
Menţionăm faptul că directorii, care consideră că activitatea asociaţiilor de părinţi din instituţiile pe
care le conduc este una de succes, se arată îngrijoraţi de faptul că mai mulţi părinţi se limitează doar
la contribuţii financiare, fără a se implica direct în viaţa şcolii. Atât directorii, cât şi cadrele didactice
ar dori ca părinţii să fie cât mai mult timp alături de elevi, să participe împreună la diversele activităţi
extracurriculare: lucrul voluntar în favoarea şcolii şi/sau a comunităţii, excursii, competiţii sportive etc.
Recunoscând autonomia asociaţiilor de părinţi în luarea deciziilor, mai mulţi directori consideră
justificată implicarea administraţiei şcolii în activitatea acestora, în special, prin formularea de sugestii
referitoare la modul în care părinţii ar putea să ajute şcoala, în atragerea în activităţile asociaţiei a celor
mai activi părinţi, în planificarea activităţilor extracurriculare etc.
Asociația a fost fondată la 5 iulie 1999. Inițiativa de a crea o asociație, care iniţial era a părinţilor şi
a pedagogilor, a venit din partea părinților. Părinţii doreau să aibă profesori buni la limba engleză,
însă specialiştii la această disciplină nu prea veneau în şcoli din cauza salariilor mici. Pentru a angaja
cât mai buni profesori de limba engleză, părinţii au decis să le suplimenteze salariile prin colectări
benevole de bani. Cu ajutorul părinţilor jurişti şi economişti de profesie, a fost creată asociaţia care
activează până în prezent.
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Scopul asociației constă în îmbunătățirea procesului educativ-instructiv, orientat spre dezvoltarea
personalității tinerilor în baza culturii naţionale și valorilor general umane, sănătoși din punct de
vedere fizic și moral, în stare să se integreze cât mai ușor în societate.
Iniţial, organizaţia a fost înregistrată ca mişcare obştească, iar ulterior, în conformitate cu schimbările
legislaţiei, în calitate de asociaţie.
Asociaţia este alcătuită din 15 membri, din care sunt alese organele de conducere - preşedintele, consiliul
şi comisia de cenzori. Formal, ceilalţi părinţi, a căror copii învaţă în această şcoală nu sunt membrii
ai asociaţiei, însă contribuie financiar şi participă direct la activităţile acesteia. Opinia părinţilor este
consultată în cadrul adunărilor generale.
Asociația are doi angajați - directorul executiv și contabila. Consiliul asociației se întrunește o dată în
lună, iar dacă e necesar şi mai des. În cadrul şedinţelor sunt discutate planurile de lucru, solicitările
de finanțare ce vin din partea administrației, a cadrelor didactice sau a elevilor, rapoartele financiare.
Contribuția bănească a părinților este una benevolă, de obicei ei plătesc anual câte 2200 lei. Colectarea
plăţilor se face de către contabilă cu eliberarea bonului de casă sau prin plăţi la oficiile bancare.
Banii colectaţi sunt cheltuiţi în conformitate cu un buget, elaborat în baza sugestiilor venite de la
administraţia şcolii, părinţi şi elevi, şi aprobat de către adunarea generală. La sfârşitul fiecărui an, asociaţia
prezintă un raport financiar, care este afişat permanent pe un panou informaţional din holul şcolii.
Banii colectaţi sunt utilizaţi pentru reparaţii, procurarea de echipamente şi consumabile, stimularea
cadrelor didactice şi a elevilor ce demonstrează performanţe, susţinerea elevilor dotaţi etc.
Astfel, asociaţia de părinţi finanţează următoarele centre:
••
••
••
••
••
••

Centrul „Implementarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în educație”
Cercul de informatică „Algoritm”
Centrul de autoconducere liceală „O nouă civilizație”
Centrul de instruire economică „Antreprenorul”
Centrul de educație ecologică „ECO PRO”
Centrul de educație estetică, care include Teatrul de buzunar „DILEMA” și Cercul de dans popular „Hora Mare”
•• Centrul de educație fizică și sport, Secția „Triatlon Forța”
•• Centrul liceal de presă
•• Centrul de știință și creație a elevilor „Un pas în viitor”, Centrul de fizică „Quant”, Cercul de matematică „Sigma”, Centrul de chimie „Evrica”.
Asociaţia a instituit burse pentru elevi, numărul anual al bursierilor fiind de 10-11 elevi. De burse
beneficiază elevii care au succese la învățătură, sunt câştigători ai concursurilor şi olimpiadelor şcolare.
De asemenea asociaţia acordă premii celor mai buni profesori, susţine financiar participarea elevilor la
olimpiade internaționale, conferințe etc.
Pentru reparații se alocă mai puțini bani, întrucât elevii şi părinţii preferă ca banii colectaţi de la ei
să fie direcționați mai mult spre finanțarea activităților educaţionale şi mai puţin spre îmbunătățirea
condițiilor fizice, pe care ei, şi aşa cum sunt, le consideră ca fiind bune.
Bugetul pentru anul 2011-2012, afişat pe panoul informaţional din holul şcolii
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Caseta 8. Studiu de caz. Asociația obștească „Spiru Haret”
Asociația obștească „Spiru Haret” a fost fondată la 5 februarie 1998 şi este o organizaţie neguvernamentală,
ce activează în domeniul educației și tineretului. După cum afirmă preşedintele asociaţiei, inițiativa de
a crea organizaţia a venit din partea părinților și profesorilor, la sugestia ministerului. Scopul inițial al
asociaţiei a fost formulat ca fiind sprijinirea financiară a profesorilor din Liceul „Spiru Haret”.
„Când eram părinte tânăr, copilul meu era clasa a II-a, iar în şcoală se vorbea deja despre asociaţii,
ideile fiind venite de la minister. Aici, în liceu, toți părinţii doreau să formeze o asociaţie care să
ajute şcoala.” (președintele asociației)
Deşi este o asociație de părinţi, membrii acesteia o califică ca organizaţie neguvernamentală de profil
general, întrucât la momentul actual ea se implică în diverse proiecte de nivel local (municipal),
regional și internațional.
Conform statutului, scopul asociației constă în “educarea adolescenților sub toate aspectele dezvoltării
acestora (fizică, intelectuală, morală, estetică, spirituală, emoțională și socială) prin menținerea și
îmbunătățirea estetică a blocului, mobilarea și echiparea sălilor de clasă ale liceului, precum și prin
instruirea și susținerea cadrelor didactice, a personalului tehnic și auxiliar al Liceului Teoretic „Spiru
Haret” în vederea promovării și implicării competente și active a tinerei generații în viața socială”.
Membri ai asociației sunt părinţii care contribuie financiar la activităţile acesteia. Asociaţia are un
Consiliu coordonator şi o Comisie de cenzori şi este condusă de către un preşedinte ales. Adunarea
generală este convocată o dată pe an. De obicei, la adunările generale sunt discutate dările de seamă ale
conducerii, se aprobă planurile de lucru şi bugetele. Adunarea generală alege Consiliul coordonator,
Comisia de cenzori și președintele asociației. Conform statutului, şedinţele Consiliului coordonator se
convoacă o dată pe lună, dar ele pot fi organizate şi mai des.
Taxa de intrare constituie 2000 de lei. Anual, fiecare membru al asociaţiei trebuie să plătească 1800 de
lei per copil. Părinţii ce se află într-o situaţie materială mai grea, pot fi scutiţi de aceste plăţi. Decizia
de scutire o ia Consiliul coordonator, care poate reduce sumele de plătit cu 30%, 50% sau chiar 100%.
Banii colectaţi sunt utilizaţi după cum urmează:
•• 5% - sunt puşi la dispoziţia Senatului elevilor pentru diverse activități
•• 10% - pentru salarizarea președintelui, contabilului şi casierului asociaţiei, închirierea încăperii,
plăți bancare și fiscale etc.;
•• 30% - ajutor tehnico-material liceului (mentenanţă şi consumabilele pentru copiatoare, imprimante, calculatoare, serviciile de telefonie și Internet);
•• 55% - ajutor financiar cadrelor didactice.
În opinia directorului liceului, accentul ar trebui pus şi pe implicarea mai activă a asociaţiei în activităţile
extracurriculare.
„În anii precedenţi se cheltuia mai mult la reparaţii, pe pregătirea blocului, dar mie mi-ar fi
foarte simplu dacă acest Consiliu m-ar deranja mai des cu iniţiativele de lansare a unor proiecte.”
(directorul liceului)
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Principalele realizări ale Asociaţiei sunt: reparația sălilor de clasă şi a atelierelor; reparațiile capitale (gard,
pavare, iluminare, schimbarea ușilor); instalarea sistemului video; dotarea laboratoarelor; procurarea
mobilierului, a tablelor interactive și a altor echipamente; organizarea diverselor evenimente şcolare;
sprijinul financiar destinat realizării diverselor inițiative comune ale elevilor, părinților și cadrelor
didactice.
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5. Nivelul de transparenţă în utilizarea
banilor colectaţi de la părinţi
După cum se vede din diagrama de mai jos, majoritatea cadrelor didactice, circa 70% din ele, cunosc
într-o măsură mare sau foarte mare cum sunt cheltuiţi banii colectaţi de la părinți. Situația este cu totul
alta în cazul părinților, din care doar circa 38% cunosc într-o măsură mare sau foarte mare cum sunt
cheltuiţi banii pe care ei îi plătesc în cadrul şcolii.
Diagrama 12. Nivelul de cunoaştere a modului cum sunt cheltuiţi banii colectaţi de la părinţi

În ansamblu, cei care plătesc, adică părinţii, în proporţie de 62%, au cunoştinţe insuficiente despre modul
cum sunt cheltuiţi proprii lor bani. Acest lucru a fost confirmat şi de către rezultatele studiului calitativ.
S-a stabilit, că nivelul jos de cunoaştere de către părinţi a modului cum sunt cheltuiţi banii plătiţi de
ei se explică, în principal, prin dezinteresul acestora sau prin faptul că unii din ei nu consideră sumele
respective ca fiind demne de atenţia lor.
Caseta 9. Atitudini ale părinţilor faţă de modul cum sunt cheltuiţi banii plătiţi de
ei în cadrul şcolii
„Condițiile din liceu sunt bune, tot se dă o dare de seamă, noi avem un președinte de comitet care se
ocupă, mie nici o dată nu mi-a fost interesant în detaliu să văd pentru ce sunt cheltuiţi aceşti bani, știu
că trebuie să achit și atât.” (părinte, Chișinău)
”eu dau 200 de lei anual, 100 în fondul clasei şi 100 în fondul şcolii, nu ştiu pentru ce, dar se dau anual.
Nici nu am căutat să mi se spună, am dat că aşa trebuie.” (părinte , centru raional)
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O altă categorie de părinți au declarat că ar fi interesaţi să cunoască mai multe detalii despre faptul cum
sunt cheltuiţi banii plătiţi de ei, dar se tem de reacția cadrelor didactice şi a directorilor de şcoli. În opinia
acestor părinţi, încercările lor de a insista la acest subiect s-ar putea solda cu presiuni asupra copilului.
Însăşi copiii cer de la părinţi ca ei să fie cât mai indulgenți în abordarea subiectelor ce ţin de plăţile şcolare.
După cum s-a constatat în capitolele precedente, cele mai mari şi cele mai frecvente plăţi, formale şi
neformale, sunt achitate în municipiile Chişinău şi Bălţi, după care urmează centrele raionale. Cele mai
mici plăţi se atestă în instituţiile de învăţământ din mediul rural.
Factorul teritorial este unul important şi în cazul nivelului de cunoaştere a modului cum sunt cheltuiţi
banii colectaţi de la părinţi. Astfel, conform datelor din diagrama de mai jos, ponderea părinţilor care nu
cunosc deloc cum sunt cheltuiţi banii pe care ei îi plătesc în şcoli este cea mai mică în municipiile Chişinău
şi Bălţi - circa 22%, după care urmează celelalte oraşe - circa 32%. Cel mai înalt nivel de necunoaştere
de către părinţi a modului cum sunt cheltuiţi banii plătiţi de ei se atestă în localităţile rurale - circa 42%.
Menţionăm însă că în cazul părinţilor care cunosc doar într-o mică măsură cum sunt cheltuiţi banii
plătiţi de ei, situaţia este diametral opusă. Cea mai mare pondere a acestei categorii de părinţi se atestă în
municipiile Chişinău şi Bălţi - circa 45%, care sunt urmate de celelalte oraşe - circa 28%. Cu alte cuvinte,
cu cât mai mulţi părinţi plătesc, cu atât mai puţini din ei Fcâtştiu despre modul în care sunt cheltuiţi banii
respectivi.
Diagrama 13. Nivelul de cunoaştere de către părinţi a modului cum sunt cheltuiţi
banii colectaţi de la ei după mediul de reşedinţă
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Evident, cadrele didactice din instituţiile de învăţământ cunosc într-o măsură cu mult mai mare decât
părinţii modul în care sunt cheltuiţi banii colectaţi de la părinţi. Însă, ca şi în cazul părinţilor, nivelul de
cunoaştere depinde într-o măsură semnificativă de mediul de reşedinţă.
Astfel, după cum rezultă din datele prezentate pe diagrama de mai jos, cea mai mică pondere a cadrelor
didactice, care cunosc într-o măsură mare şi foarte mare cum sunt utilizaţi banii de la părinţi, se atestă
în Chişinău şi Bălţi - circa 55%. În cazul celorlalte oraşe această pondere este de circa 73%, iar în cazul
localităţilor rurale - de circa 74%.
Diagrama 14. Nivelul de cunoaştere de către cadrele didactice a modului cum sunt
cheltuiţi banii colectaţi de la părinţi după mediul de reşedinţă

Faptul că cea mai mică pondere a cadrelor didactice, care cunosc cum sunt cheltuiţi banii colectaţi de
la părinţi, se atestă anume în cazul municipiilor Chişinău şi Bălţi, unde sunt concentrate cele mai mari
instituţii de învăţământ şi se colectează cele mai mari sume de bani, ar putea servi, într-o anumită măsură,
drept un argument în favoarea rumorilor că pentru unii conducători de şcoli plăţile neformale achitate de
către părinţi au devenit un business profitabil.
Evident, dacă pornim de la premisa că toţi banii colectaţi de la părinţi sunt folosiţi pentru îmbunătăţirea
calităţii procesului de studii, suplimentarea salariilor cadrelor didactice, premierea elevilor ce demonstrează
performanţe, ameliorarea condiţiilor de lucru din şcoli etc., toate cadrele didactice ar trebui să cunoască
pentru ce şi cum au fost cheltuiţi banii respectivi.
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6. Atitudini şi percepţii privind
contribuţiile financiare ale părinţilor
din cadrul instituţiilor de învăţământ
6.1. Importanța plăților achitate de către părinți
Mai mult de jumătate din părinți (circa 53%) consideră că contribuția lor financiară reprezintă pentru
școala în care învață copiii lor o sursă semnificativă de venit. Mai mult ca atât, comparativ cu anul 2006,
ponderea acestora a crescut cu 5,5 p.p. După cum se vede din diagrama de mai jos, doar unul din patru
părinți nu este de acord cu faptul că sumele colectate de ei ar fi pentru şcoală o sursă semnificativă de
venit.
Diagrama 15. Opinia părinților privind importanța pentru școală a contribuției lor financiare

Raportând sumele plătite de către ei la propria lor situaţie materială, circa 21% din părinţi afirmă că
ele reprezintă o sumă mare, pe care familiile lor nu şi-o pot permite. Circa 36% din părinţi declară că
ei depun eforturi financiare pentru a achita plăţile cerute de la ei la şcoală. Prin urmare, pentru circa
57% din părinţi plăţile cerute de la ei la şcoală, fie direct, fie prin intermediul asociaţiilor de părinţi,
reprezintă o povară financiară semnificativă, fapt ce ar putea afecta accesul la studii de calitate al copiilor
din familiile vulnerabile.
Conform datelor prezentate în diagrama de mai jos, doar circa 6% din părinţi afirmă că plăţile şcolare nu
le afectează bugetul familiei şi doar circa 1% din părinţi ar fi dispus să plătească şi mai mult.
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Diagrama 16. Opinia părinților privind povara financiară ce o reprezintă pentru ei plăţile
cerute în cadrul instituţiilor de învăţământ

Menţionăm faptul că părinţii care ar fi dispuşi să plătească şi mai mult, au condiţionat aceste plăţi
prin utilizarea banilor respectivi anume în scopul motivării cadrelor didactice, extinderea activităţilor
extracurriculare, deschiderea de mai multe cercuri.
Important este şi faptul că unii părinţi ar fi de acord să plătească şi mai mult cu condiţia ca autorităţile să
nu închidă şcoala din localitatea respectivă.
Directorii de școli au declarat că le-ar fi foarte dificil să activeze fără ajutorul financiar oferit de către
părinți. Totodată, ei au cerut ca toate necesitățile stringente ale instituțiilor de învăţământ să fie acoperite
din bugetul de stat, astfel ca ei să nu mai fie impuși să solicite bani de la părinți. În opinia directorilor
de şcoli, banii colectați benevol de către părinţi ar trebui să fie folosiţi pentru finanţarea activităților
extracurriculare, fapt ce va contribui la dezvoltarea multilaterală a elevilor.
Caseta 10. Opinia directorilor despre plăţile cerute de la părinţi
„Nu-mi place să stau cu mâna întinsă, trebuie să stai să-i convingi, iată ne trebuie să facem aceasta
sau altceva. Și unii cred că prin intermediul acestei asociații se spală mulți bani, tot ne întreabă, dar
ce faceți cu banii? dar cui dați banii? Și asta a fost un motiv al controlului din partea procuraturii.”
(director de liceu, centru raional)
”Bineînțeles că aș dori ca să fim asigurați de stat, ca să nu mai avem nevoie de sprijinul material al
părinților, ca această asociație a părinților să semnifice un pic altceva, adică să organizeze niște activități
comune, niște evenimente în comunitate, excursii cu elevii, cu premianții, mi-ar plăcea foarte mult
… . Eu v-am spus că nu sunt un adept al acestor plăți, mi-ar place ca ele să nu fie.” (director adjunct,
municipiu)
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”În instituţia noastră asociaţia părintească a apărut ca o necesitate. Cu ajutorul ei lucrurile s-au
schimbat mult, s-a îmbunătăţit într-o oarecare măsură şi baza didactico-materială, procurăm literatură
metodică şi de specialitate, dar cred că nu asta este principalul. Acum accentul trebuie pus pe copil,
să ne gândim la organizarea odihnei lor, vizite la teatru, muzee, anume în această direcţie. De acum
înainte asociaţia să activeze, să lucreze pentru infrastructura școlii.” (director, rural)

6.2. Aspectele pozitive și cele negative ale plăţilor
achitate de către părinţi
În opinia respondenţilor, principalele aspecte pozitive ale fenomenului de plăţi formale şi neformale în
învăţământ sunt:
•• mijloacele financiare colectate sunt utilizate pentru soluționarea problemelor de ordin material cu
care se confruntă şcolile, în unele cazuri infrastructura acestora devine cu mult mai bună;
•• se extinde accesul elevilor şi a cadrelor didactice la diverse resurse destinate procesului instructiveducativ (materiale didactice, echipamente de laborator, calculatoare, Internet etc.);
•• sunt organizate mai multe activităţi extrcurriculare, şcoala devine mai atractivă pentru elevi;
•• în cazul instituirii premiilor pentru cadrele didactice şi a burselor pentru elevi, creşte motivaţia
acestora pentru performanţă;
•• instituţiile de învăţământ pot câştiga şi proiectele în care finanţatorii cer şi o contribuţie de la
şcoală;
•• în mediul rural asociaţiile de părinţi au contribuit în mod decisiv la îmbunătăţirea infrastructurii
şcolare prin contribuţii la proiectele finanţate de către Fondul de Investiţii Sociale.
Respondenţii consideră că principalele aspecte negative ale plăţilor formale şi celor neformale sunt:
•• poate fi tratată ca o corupere voalată a cadrelor didactice şi a celor de conducere din şcoli;
•• generează riscul discriminării elevilor în funcție de mărimea plăţilor;
•• diminuează obiectivitatea cadrelor didactice prin eventuala favorizare de către ei a elevilor, a căror
părinţi plătesc mai mult;
•• creşte riscul excluderii elevilor, a căror părinţi nu plătesc din considerente de principiu;
•• generează conflicte între cadrele didactice și părinți; cadrele didactice şi elevi, elevii şi părinţii care
plătesc şi cei care nu fac acest lucru;
•• creează situaţii tensionate în unele colective pedagogice şi suspiciuni referitoare la modul cum
sunt cheltuiţi banii colectaţi de la părinţi.
Caseta 11. Îndoieli referitoare la aspectele morale ale fenomenului de percepere
a plăţilor de la părinţi
”Câte odată cădem pradă unor gânduri că de la ei [de la părinţi] s-au cerut bani şi că ei [părinţii] au
plătit în asociație, iar acum eu ar trebui să pun notele în mod corespunzător. Părinţii nu numai că au
plătit bani în asociație, dar şi au venit și m-au ajutat la curățenie, au organizat și au finanțat o activitate.
Anume părinţii îmi plătesc mie un supliment la salariu, și probabil că aceste lucruri influențează asupra
notei și a calității învăţării, asupra relaţiilor elev – profesor ... .”(profesor, centru raional)
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”Nu dau toți, și aici e mare problemă între părinți. Eu ce, trebuie să-l țin şi pe părintele cela în spate?
... Că eu fac fișe, fac materiale, și le fac pentru toți copiii, că eu nu pot să spun “ție îţi dau, iar ție nu-ţi
dau”. Tot ce fac eu, fac pentru toți copiii. Însă, când sunt adunările părintești, părinții încep a se certa
nu știu de la ce ... . Haideți să fim serioși, că nu e atât de mult un 10 lei pe lună.” (profesor, centru raional)
”Prin anii 2001-2002 părinţii erau suspicioşi, au scris pe la Procuratură, SIS, FISC, au venit comisii
speciale, dar cu timpul totul s-a aşezat pe policioare.” (director, Chișinău)

6.3. Liber-consimţământul şi constrângerea în achitarea
de către părinţi a plăţilor şcolare
Deși, formal, plăţile percepute în şcoli de la părinţi sunt benevole, există mai mulți factori care ar putea
să pună sub semnul întrebării liber-consimţământul acestora. Astfel, la întrebarea referitoare la situaţia în
care ar fi la latitudinea lor să plătească sau să nu plătească banii ceruţi de la ei în cadrul şcolii, circa 53%
din părinţi au răspuns că ei nu ar face acest lucru.
Diagrama 17. Cum ar proceda părinţii dacă ar fi la latitudinea lor să plătească sau
să nu plătească banii ceruţi de la ei în cadrul şcolii

Totuşi o parte semnificativă din părinţi (circa 28%) ar continua să achite plăţile cerute de la ei, considerând
că mijloacele financiare oferite de ei contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de studii. Circa 8% ar continua
să plătească pentru a îmbunătăți calitatea studiilor. Mai mult decât atât, pentru a îmbunătăţi calitatea
studiilor, circa 2,6% din părinţi sunt gata să plătească chiar şi mai mult.
Aceste date vin să confirme teza că mulţi părinţi sunt gata să contribuie financiar, în mod benevol, pentru
a da copiilor lor o educaţie de calitate. În opinia acestor părinţi important este ca banii plătiţi de ei să fie
utilizaţi conform destinaţiei, să contribuie la atingerea scopului preconizat.
Menţionăm faptul că deşi sunt dispuşi să plătească şi în continuare, o parte din părinţi ar dori ca sumele
respective să fie mai mici. Ponderea acestor părinţi este statistic semnificativă, de circa 7%, şi, probabil, ei
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sunt din grupa celora pentru care achitarea plăţilor cerute de la ei la şcoală reprezintă o povară financiară.
În profil teritorial, sunt mai dispuşi să plătească părinţii din municipiile Chişinău şi Bălţi. După cum
rezultă din datele prezentate pe diagrama de mai jos, ponderea părinţilor din aceste municipii, care nu ar
achita nimic, întrucât învăţământul este gratuit, este cea mai mică, de circa 31%, comparativ cu circa 51%
în celelalte oraşe şi circa 59% în cazul localităţilor rurale.
Diagrama 18. Cum ar proceda părinţii dacă ar fi la latitudinea lor să plătească sau
să nu plătească banii ceruţi de la ei în cadrul şcolii în profil teritorial

Diversitatea de opinii în profil teritorial poate fi explicată, în primul rând, prin argumente de ordin
economic şi social. Este cunoscut faptul că părinţii din municipiile Chişinău şi Bălţi au venituri mai mari
şi nivel mai înalt de studii, fapt ce duce la o înţelegere mai profundă a rolului educaţiei pentru viitorul
propriilor lor copii.
Menţionăm şi faptul că municipiile Chişinău şi Bălţi au fost primele localităţi unde în instituţiile de
învăţământ au apărut asociaţiile de părinţi. Anume apariţia asociaţiilor a permis canalizarea mijloacelor
financiare colectate de la părinţi spre îmbunătățirea calităţii educaţiei şi transparentizarea procesului de
utilizare a banilor colectaţi. Întrucât sumele colectate în instituţiile din aceste municipii sunt cu mult
mai mari decât sumele din celelalte localităţi, ele sunt suficiente pentru a aduce îmbunătăţiri de esenţă,
care sunt vizibile pentru părinţi, în special reparaţiile şi renovările, procurările de echipamente. Aceste
îmbunătăţiri conving părinţii că banii plătiţi de ei sunt utilizaţi anume în folosul propriilor lor copii.
Nivelul de studii al părinţilor influenţează în mod decisiv perceperea a rolului plăţilor formale şi
neformale din şcoli. Astfel, în cazul părinților cu studii incomplete circa 65% declară că nu ar achita
nimic în asociațiile de părinţi, pe când în cazul părinţilor cu studii superioare, ponderea celora ce nu ar
plăti nimic este de două ori mai mică, de doar circa 32%.
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În viziunea mai multor elevi, plăţile din cadrul şcolii sunt benevole. Astfel, circa 70% din elevii-respondenți
au declarat că elevilor ai căror părinți nu achită fondul școlii, nu li se întâmplă nimic.
Totuși după cum se vede şi din diagrama de mai jos, circa 20% din elevi au declarat că asupra elevilor a
căror părinţi nu plătesc se exercită presiuni, fie că acestea vin din partea colegilor ai căror părinți au plătit
(7,3%), fie că din partea cadrelor didactice care le reproșează copiilor că părinții lor nu achită (6%) sau
chiar îi ceartă (4,9%), se poartă cu ei nepoliticos (2,9%). Circa 3% din elevi au menționat că elevii a căror
părinţi nu achită, sunt neglijați la ore sau le se dau note mai mici ca celorlalţi elevi.
Diagrama 19. Opiniile elevilor referitoare la consecinţele neachitării de către
părinţi a plăţilor cerute în cadrul şcolii

În cadrul discuţiilor de grup s-a constatat că în şcoli se practică şi alte metode de constrângere a elevilor,
cum ar fi chemarea părinților la școală, refuzul de a le da manualele sau actele de absolvire, excluderea
copiilor de la anumite activități.
Deşi plăţile sunt benevole, unii părinții sunt impuţi să scrie o cerere prin care să-și motiveze neplata sau
să solicite o reducere a sumei respective.
Mai mulți diriginți, directori de școli şi președinți de asociații au declarat că folosesc două “tehnici”, care
dau rezultate “bune” în cazurile în care părinții refuză să achite plăţile cerute. „Tehnica” este aleasă în
funcție de motivul refuzului de a plăti, invocat de fiecare părinte. Dacă părintele nu doreşte să plătească
întrucât nu are încredere în faptul că resursele vor fi folosite conform destinaţiei sau consideră că resursele
alocate de stat sunt suficiente, lui i se prezintă realizările asociației, i se explică de ce se va lipsi şcoala dacă
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nu ar mai fi astfel de plăți, cum se va răsfrânge acest lucru asupra elevilor. În cazul părinților care declară
că nu pot plăti întrucât nu au suficienţi bani, aceștia sunt rugați să contribuie non-financiar, prin muncă
de voluntariat în folosul şcolii. În mai multe contexte, cei intervievați au remarcat faptul că după ce au
fost rugaţi să facă muncă de voluntariat sau să se implice mai des în activitățile şcolare, mai mulţi părinţi
găseau foarte rapid bani pentru a achita plăţile cerute de la ei.
Caseta 12. Cazuri de constrângere de a efectua plăţi
„Nu am avut în prima zi bani pentru dulap și timp de o săptămână au obijduit-o (ignorare, strigăte).
Cum am strâns şi am dat bani, totul s-a liniștit.” (părinte, Chișinău)
”Am fost în situaţia că nu aveam bani pentru a plăti fondul școlii. Copilul mai mare m-a sunat și mi-a
spus ca profesorul i-a rupt caietul la cel mic pentru că nu avea pix roșu. Când am sunat diriginta, ea
a început să strige la mine că de ce nu plătesc asociația. Am întrebat-o de ce nu mă sună pe mine,
întrucât îmi traumează copilul.”( părinte, Chișinău)
”Eu fundaţia nu achit, doar primul an am achitat. Eu nu am scris cerere să mă asociez la fundaţia
aceasta. Asupra copilului nu se răsfrânge. M-a rugat de Anul Nou dna profesoară: - „nu v-am spus anul
trecut nimic că nu aţi achitat, dar trebuie să achitați”. Eu nici de gând nu am să plătesc, nu pentru că
nu am 50 de lei, dar pentru că şcoala e finanțată de la buget. Profesoara spune: „văd că copilul are bani
de pateuri şi văd că a cumpărat jucării de aceasta eu te rog frumos, trebuie de achitat fundaţia”. Dar eu
nu consider lucrul acesta necesar, dacă părintele are posibilitate, apoi, da. La moment eu singură învăţ,
plătesc contract, la copil îi plătesc cărţile (inclusiv suplimentare), în fiecare zi ceea ce îi trebuie pentru
şcoală. De ce eu ar trebui să dau bani și nu ştiu pentru ce sunt cheltuiţi banii, nu este transparenţă.”
(părinte, centru raional)
”Se făceau presiuni nu asupra elevului sau a părintelui, ci asupra dirigintelui. Uită-te, mi se spune, clasa
a X-a a colectat 400 de lei pentru asociație, tu ai numai 50 sau numai 100. Asta înseamnă că tu nu ești
un diriginte bun, nu ai lucrat bine. Profesorii deja făceau presiuni asupra copiilor.” (Profesor, rural)
”S-au făcut presiuni și mie îmi era rușine să-i mai spun copilului acela [să plătească]. Mi-a spus copilul
că nu are, ce pot să îi fac eu? Şi am avut câțiva [copii] din aceștia. Ca să îmi spăl rușinea și tot să-mi
iau de pe cap, am pus de la mine, am pus aproape 1000 de lei din buzunar sa fiu în rând cu lumea.”
(profesor, rural)
Mai mulţi respondenţi au remarcat faptul că conflictele dintre elevi sunt provocate de către observaţiile
neavenite ale unor cadre didactice. Insistența cadrelor didactice, discursurile ne la locul lor despre
importanţa plăţilor etc. De exemplu, un diriginte le reproșează elevilor că clasa lor a colectat cel mai
puțin în fondul școlii, nu a achitat toți banii prevăzuți și din cauza aceasta ea [diriginta] are neplăceri cu
administrația sau nu poate beneficia de anumite facilități. Ulterior elevii sunt cei care încearcă să facă
presiuni asupra colegilor lor, tentative care degenerează în certuri sau chiar în violență fizică.
În cadrul discuțiilor de grup câțiva elevi și părinți au remarcat faptul că au renunțat să mai plătească
fundaţiei şcolii din cauză că s-a anunţat că aceste plăți sunt benevole și nimeni nu poate impune părinții
să le achite. Unii părinți declară că au renunțat să mai contribuie și din alte motive cum ar fi gratuitatea
studiilor preuniversitare, dificultățile financiare din familie, lipsa de transparență etc.
După cum se vede din caseta de text de mai sus, uneori diriginții sunt puși în situația să convingă părinții
să plătească sumele de bani cerute în cadrul şcolii, în unele instituții directorii, direct sau indirect, fac
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presiuni asupra cadrelor didactice, limitându-le accesul la unele resurse ale şcolii, de exemplu, copiatorul,
imprimanta, proiectorul etc. Mai mult ca atât, mărimea “bonusului” la salariu este pusă în funcție de
suma colectată, şi nu de performanţele cadrului didactic şi ale elevilor învăţaţi de el.
În multe cazuri diriginţii folosesc în calitate de “umbrelă” un grup de părinți, de obicei aceștia sunt acei
care fac parte și din comitetul de părinţi al clasei, prin intermediul cărora ei sonorizează “necesitățile”,
evitând astfel învinuirile de colectare nelegală a banilor.
În general, fiind puşi, direct sau indirect, în situaţia să colecteze bani, multe cadre didactice se simt
frustrate, jenate și chiar umilite de faptul că trebuie ”să cerșească” bani de la elevi şi părinți chiar şi dacă
acest lucru se face în scopul asigurării unui minim strict necesar pentru desfășurarea lecțiilor.
Unii elevi au declarat că pentru a evita eventualele conflicte şi neplăceri, colectivul clasei încearcă să-i
ajute pe cei care într-adevăr nu au posibilitatea să plătească și colectează suplimentar bani pentru a plăti
şi sumele ce le “revine” elevilor defavorizaţi. Unele cadre didactice, pentru a scăpa de umilinţă şi de
eventualele conflicte cu administraţia şcolii, achită sumele respective din propriul salariu.
Mai multe cadre didactice au declarat că ele discută deschis cu părinții despre necesitățile educaționale ale
copiilor lor și le spun că dacă își doresc ca ei să aibă rezultate bune, trebuie să investească atât în condițiile
de studii ale acestora, în materiale didactice necesare, cât și în motivarea personală a cadrelor didactice.
Deși în cadrul discuțiilor de grup cu cadrele didactice, puțini au fost acei care au abordat deschis acest
subiect, faptul că în colectarea banilor unele cadre didactice manifestă o insistenţă şi o exigenţă exagerată
a fost relatat de mai mulţi părinţi.
O parte din cadrele didactice, în special cele din mediul rural, declară că ei nu au de la cine să solicite
plăți, contingentul de elevi este în mare parte din familii vulnerabile şi deseori anume ei sunt cei care ajută
elevii din puținul pe care îl au.
Sunt și cadre didactice care declară că ei nu pot solicita plăți de la elevi şi de la părinţi, întrucât un astfel
de lucru le-ar leza demnitatea.
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7. Sugestii pentru eficientizarea şi
transparentizarea plăţilor efectuate
de către părinţi
Respondenţii au formulat mai multe sugestii referitoare la modul în care ar trebui îmbunătăţite activităţile
de colectare şi de utilizare a mijloacelor băneşti, solicitate de la părinţi.
Utilizarea eficientă a mijloacelor băneşti colectate de la părinți
•• Prezentarea unor modele, tipuri de funcționare și gestionare a asociațiilor, omogenizarea plăților
acceptate în instituții.
•• Funcționarea asociațiilor părintești, detașată de implicarea managerilor instituțiilor și cadrele didactice este imposibilă. În acest sens nu trebuie să se creeze impedimente pentru reprezentanții
instituțiilor de învățământ. Procesul de monitorizare a asociaţiilor de părinţi ar fi mai dificil în
cazurile în care ele ar fi entități separate de instituțiile de învățământ.
•• Ministerul Educației trebuie să recunoască caracterul benefic al aportului financiar al părinților
pentru îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ, să stabilească parteneriate și să încurajeze
contribuțiile părinților şi ale comunităţii, preocupând-se în același timp de identificarea mecanismelor ca aceste plăți să nu creeze diferențieri între elevi, de exemplu, prin stabilirea unor categorii
clare de familii de la care nu se pot percepe taxe. Or, insistarea pe faptul că aceste plăți sunt benevole, creează tensiuni prin încăpățânarea unor părinți de a achita aceste taxe, chiar dacă ei și le pot
permite, aceștia fiind siguri că copilul lor va beneficia de aceleași resurse ca și copiii ai căror părinți
au făcut eforturi financiare.
•• Stabilirea în prealabil a unor scopuri, obiective pe termen scurt și mediu în care vor fi investiți
banii colectați de la părinți.
•• Implicarea mai largă a părinţilor în valorificarea mijloacelor financiare colectate de la ei.
•• Alocarea unei cote de minim 10% din banii colectaţi pentru activitățile ce vizează în mod direct
elevii, cum ar fi cercurile pe interese, activității extrașcolare, premii pentru stimularea performanței
etc.
•• Asigurarea transparenței va spori deschiderea și încrederea părinților. Bugetele instituțiilor trebuie să fie publice, atât alocațiile din bugetul de stat, cât și celelalte surse de venit, inclusiv de la
asociațiile de părinţi.
•• Reducerea sau renunțarea completă la colectarea de plăţi suplimentare celora ce sunt cerute de
către asociațiile de părinţi.
•• Banii colectați de părinți să fie acumulaţi într-un fond comun, orientat anume spre susținerea
procesului instructiv-educativ din școală. Nu ar trebui să se facă evidenţa personalizată a banilor
depuşi, pentru a evita discriminarea elevilor şi eventualele conflicte între elevi, cadre didactice şi
părinţi..
•• Cel mai bine ar fi dacă banii ar colectaţi de persoane din cadrul instituţiei de învăţământ, iar plățile
să fie făcute de către părinți și nu de către elevi.
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•• Mărimea contribuţiei fiecărui părinte trebuie să fie confidențială, iar cadrele didactice, diriginții şi
părinții să cunoască doar situația generală, ca punct de referință doar pentru clasă și pentru elev
(de exemplu, în clasa a X-a au plătit 20 de elevi din 25, s-a acumulat o sumă de Y lei).
•• Bunurile procurate de părinți să se afle în proprietatea acestora până la absolvirea studiilor de către
copii, iar ulterior să fie donate instituțiilor de învățământ.
•• Evitarea dublei impozitări a părinților (din acest motiv unii refuză să plătească în mod legal). Este
cunoscută experiența pozitivă a unei asociații de părinţi, care are certificat de utilitate publică și
care oferă părinților la solicitare confirmări privind donația efectuată.
Sporirea transparenței
•• Conlucrarea cu părinții, informarea acestora privind necesitățile instituției de învăţământ, stabilirea priorităților de investiții și a modului în care părinții s-ar putea implica în aceste procese.
•• Evitarea constrângerii părinților să efectueze plăți prin metode punitive, comunicarea și convingerea acestora de necesitatea efectuării plăților.
•• Asociațiile nu pot fi doar ale părinților, ele sunt și ale pedagogilor, or tendinţa de a exclude cadrele didactice din activitatea acestora este pur formală și provoacă confuzii şi neîncredere atât
în rândul părinților, cât și al cadrelor didactice. De asemenea, o astfel de abordare îngrădește mai
multor cadre didactice accesul la resursele asociației de părinţi și la informațiile privind activitatea
acestora.
•• Adunările generale ale asociaţiilor de părinţi trebuie să fie deschise, astfel ca la ele să poată participa toţi părinţii, iar prezența membrilor comitetelor de părinţi din toate clasele să fie obligatorie.
•• Rapoartele de activitate și cele financiare ale asociațiilor de părinţi trebuie să fie oricând accesibile
tuturor celor care contribuie la susținerea asociațiilor. De exemplu, ele pot fi afișate pe panourile
informative sau postate pe site-urile instituțiilor de învățământ sau ale asociaţiilor.
•• Extinderea educației economico-financiare, fără îndoială, ar putea conduce la sporirea încrederii în instituțiile de învăţământ. Economia tenebră, existența muncii la negru se regăsește și în
activitatea asociațiilor părintești. Cu regret, în prezent este mai convenabil din punct de vedere
financiar și mai rapid să plăteşti anumite lucrări sau să procuri anumite bunuri şi servicii prin plăţi
neoficiale în numerar.
Evident, unele din propunerile făcute de respondenţi se încadrează în cadrul normativ-juridic şi eticoprofesional existent, altele necesită o analiză suplimentară.
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8. Concluzii
1. La nivel de percepţie generală, comparând instituţia în care învaţă sau în care activează, atât elevii şi

părinţii acestora, cât și cadrele didactice şi cele de conducere se declară mulțumiți de calitatea studiilor oferite de şcoala lor. Însă, atunci când sunt rugaţi să facă evaluări având ca punct de referință
cerințele educaționale și propriile așteptări, nivelul de mulţumire de calitatea studiilor este apreciat ca
fiind unul cu mult mai jos. În opinia respondenţilor, factorii principale, care afectează calitatea studiilor sunt: programul supraîncărcat, lipsa de interes și motivație a elevilor față de studii, nivelul insuficient de pregătire a unor cadre didactice, materialul didactic depășit și metodele învechite de predare.

2. În percepţia respondenţilor, calitatea studiilor nu poate fi ameliorată şi din cauza politicilor actuale

de a mări numărul de elevi per clasă, în special, în clasele liceale. Mai mulţi respondenţi consideră că
astfel de politici sunt nefondate. În opinia cadrelor didactice, axarea pe creşterea numărul de elevi per
clasă și nu pe performanța academică a acestora provoacă degradarea învăţământului şi nu permite
formarea de competenţe.

3. Un alt obstacol în calea ameliorării calităţii studiilor îl constituie nivelul diferit de pregătire iniţială

a candidaţilor la studii liceale. Fiind puse în faţa pericolului de a fi închise şi fiind finanţate în baza
numărului de elevi înscrişi în instituţia respectivă, liceele admit la studii toţi doritorii, fără a mai
desfăşura concursuri autentice de selectare a candidaţilor. Faptul că în clasele liceale sunt înscrişi şi
elevi, care nu sunt pregătiţi pentru astfel de studii, duce, în opinia mai multor respondenţi, la compromiterea a însăşi ideii de liceu teoretic, instituţie ce ar trebui să pregătească viitorii absolvenţi pentru
studiile universitare.

4. Mulţi respondenţi consideră că actualul sistemul de evaluare a rezultatelor învăţării, în special în

cazul examenelor de absolvire, nu asigură o evaluare obiectivă, nivelul de cunoştinţe ale elevilor fiind
supraapreciat. Faptul că şansele de aşi continua studiile depind în măsură decisivă de mărimea notelor luate la examenele de absolvire îi impune pe elevi, pe părinţi şi chiar pe mai multe cadre didactice
şi de conducere să închidă ochii şi chiar să susţină tacit practicile de fraudare a examenelor.

5. Chiar şi respondenţii care s-au pronunţat pentru evaluarea obiectivă a rezultatelor învăţării, au decla-

rat că ei sunt nevoiţi să încurajeze copiii lor să copie, întrucât în caz contrar ei vor fi dezavantajaţi, iar
şansele de a fi admişi la facultăţile dorite se vor diminua. Mai mult ca atât, foarte mulţi respondenţi au
condamnat tendinţele autorităţilor de a reduce fenomenul de fraudare a examenelor, detestând elevii,
părinţii şi cadrele didactice care optează pentru onestitate academică.

6. În condiţiile în care notele au devenit criteriul de bază al succesului fiecărui elev, intenţiile bune ale

unor părinţi de aşi ajuta şcoala în care învaţă propriii copii prin oferirea de ajutoare în formă de voluntariat, donaţii materiale sau financiare, destinate îmbunătăţirii calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, au fost deturnate, punând începutul unor practici de colectare sistematică de cadouri
şi contribuţii băneşti. Amploarea acestui fenomen a atins proporţii atât de mari, încât în societate
începe a predomina opinia că plăţile formale şi informale sunt un lucru firesc şi de la autorităţi nu se
mai cere diminuarea acestui fenomen, ci crearea unui cadru normativ-juridic ce l-ar legaliza şi, într-o
anumită măsură, i-ar proteja pe cei care nu sunt în stare să facă faţă plăţilor ce li se impun.

7. În mare parte implicarea părinților în activitatea instituțiilor de învățământ se rezumă la plata

“contribuției” colectată de asociaţia de părinţi şi/sau plata unor sume colectate ad-hoc. Dacă în clasele
primare activismul părinţilor este mai pronunţat, odată cu trecerea propriilor copiilor în clasele gimnaziale, ei devin mai puţin interesaţi în viaţa şcolii şi gradul lor de implicare se reduce. Însă, imediat
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cum copiii lor ajung în clasele de absolvire, foarte mulţi părinţi încep a se interesa de notele ce vor fi
luate la examene. Astfel de atitudini influenţează într-o măsură decisivă percepţia publică a fenomenului de plăţi formale şi informale în învăţământ. Dacă în cazul claselor mici mulţi părinţi consideră
că plăţile făcute de ei contribuie la ameliorarea condiţiilor de studii atât de necesare copiilor lor, în
cazul claselor mari aceste plăţi sunt percepute de o parte de părinţi ca o stoarcere de bani, tolerată sau
chiar încurajată de stat, iar de alţii - ca o metodă eficace de a avea note cât mai „bune”.
8. În mediul urban, plățile prin intermediul asociațiilor părintești au devenit practic o normă socială.

Părinții achită sumele solicitate fără aşi mai pune întrebări referitoare la legalitatea sau oportunitatea
unor astfel de obligaţiuni “benevole”. Foarte mulţi din ei percep aceste plăţi ca fiind o obligaţiune
impusă anume de către instituţia de învățământ, şi nu de asociaţia de părinţi, care este doar o “unealtă” de percepere a banilor. Marea majoritate a părinţilor plătesc pentru că “aşa fac toţi” şi îşi exprimă
temerile că neachitarea unor astfel de plăţi s-ar putea răsfrânge negativ asupra propriilor copii.

9. Practicile privind plățile efectuate de părinți în instituțiile de învățământ preuniversitar sunt foarte

diferite ca tip, mărime, mecanisme de colectare, frecvență etc. Practic fiecare instituție în care se colectează bani își stabilește propriile reguli, indiferent de faptul dacă plățile respective sunt colectate
oficial sau neoficial. Mai mult ca atât, complementar la plăţile colectate în baza unor “politici şcolare”,
în foarte multe cazuri sunt stabilite şi “politici ale clasei”, care, pe lângă plăţile în fondul şcolii, prevăd
plăţi suplimentare şi în fondul clasei.

10. Mărimea plăţilor diferă semnificativ în funcţie de mediul de reşedinţă. Astfel, în mediul rural anual

se colectează circa 50 de lei per elev, în centrele raionale - circa 100 de lei per elev. În municipiile
Bălți și Chișinău aceste plăţi sunt cu mult mai mari, circa 100-200 de lei lunar. În mare parte, banii
se colectează prin intermediul asociaţiilor părinteşti, unele din ele având statut de persoană juridică,
iar altele nu.

11. În valoare numerică, plăţile neformale efectuate de către un părinte în anul 2012 sunt cu 40% mai

mari decât în anul 2006. Dacă raportăm aceste plăţi la evoluția cheltuielilor medii de consum lunar
per persoană, creșterea reală a plăților neformale este de 16 puncte procentuale.

12. Odată cu tentativele autorităţilor de a oficializa şi de a reglementa plăţile făcute de cetăţeni prin inter-

mediul asociaţiilor de părinţi, creşte ponderea plăţilor neoficiale, efectuate de părinţi în mod direct,
în special în cazul mijloacelor destinate pentru cadouri sau petreceri festive, pentru note mai “bune”,
pentru reparaţia clasei în care învaţă propriii copii etc.

13. Între mărimea plăţilor colectate şi valorificate de asociaţiile de părinţi într-un mod mai mult sau mai

puţin transparent şi cele plătite suplimentar de către părinţi fără implicarea asociaţiilor respective
există o corelaţie strânsă. Cu cât mai puţin părinţii plătesc prin asociaţia de părinţi, care cel puţin dejure este obligată să asigure o anumită transparenţă în utilizarea banilor colectaţi, cu atât mai mult ei
sunt nevoiţi să plătească în mod direct, ocolind asociaţia. De obicei, mecanismul de colectare a plăţilor directe este constituit din “fondul clasei”, un grup de “iniţiativă”, un părinte mai “activ” pe care
îl “dor” problemele şcolii, clasei, dirigintelui, profesorului X etc. Uneori banii sunt colectaţi ad-hoc,
de exemplu, pentru reparaţia WC-ilor, pentru procurarea unui manual foarte “bun”, consumabilelor
pentru laboratorul/cabinetul Y, ziua de naştere a „renumitului” profesor N etc.

14. Resursele financiare colectate prin intermediul asociațiilor de părinţi sunt folosite în mare parte pen-

tru reparații și cheltuieli de gospodărie. Conform declaraţiilor respondenţilor, cheltuielile pentru
întreținerea copiatoarelor, imprimantelor, serviciile de Internet sunt acoperite cu banii colectați de
la părinți. Tot din banii colectaţi prin intermediul asociaţiilor de părinţi sunt efectuate reparaţiile
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încăperilor şi facilităţilor de uz comun. O parte semnificativă a acestor bani este utilizată pentru organizarea de activităţi extracurriculare, premii pentru performanţă destinate elevilor, festivităţi şcolare.
15. Dacă în cazul asociaţiilor de părinţi care sunt deja înregistrate plăţile colectate de la părinţi pot fi

oficializate, în cazul “fondului clasei” colectarea banilor şi utilizarea acestora reprezintă un proces
neformal şi, într-o anumită măsură, netransparent pentru cei neiniţiaţi.

16. În instituţiile de învăţământ în care sunt colectate plăţi lunare ce depăşesc suma de 100 de lei, o parte

semnificativă din mijloacele colectate sunt utilizate pentru “stimularea” cadrelor didactice şi a celor
de conducere. “Stimularea” se realizează în diferite forme: “sporuri salariale” calculate după diferite formule, “premii” pentru performanță, “activități” extracurriculare, “ajutoare” materiale. Pentru a
preveni eventualele conflicte între cadrele didactice, în unele şcoli stabilirea mărimii “sporului salarial” se face în bază de formule speciale, aprobate de asociaţiile de părinţi şi de corpul profesoral-didactic, fapt ce denotă că fenomenul de colectare a plăţilor formale și informale s-a extins atât de mult,
încât necesită deja şi reglementări explicite.

17. În școlile în care sumele colectate de asociaţiile de părinţi sunt mici sau nu sunt suficiente pentru o

“stimulare” sistematică a cadrelor didactice şi a celor de conducere, se atestă practici de colectare de
plăţi ad-hoc pentru a “ajuta” angajatul/angajaţii aflaţi în “dificultate” sau ai “stimula” pe pedagogii şi
conducătorii “buni”.

18. Mai mulţi respondenţi au semnalat extinderea practicilor de „încurajare” a părinţilor de a oferi diver-

se cadouri atât cadrelor didactice, cât şi celor de conducere din cadrul instituţiilor de învăţământ, din
“raion/municipiu” sau “minister”, celor din componenţa comisiilor de examinare, observatorilor din
sălile de examinare etc. Motivele ce “justifică” oferirea “cadourilor” sunt cele mai diverse, iar costurile
“cadourilor” variază de la sute până la mii de lei. Foarte des solicitarea de a oferi “cadouri” vine direct
de la cadrele didactice sau cele de conducere sau indirect de la persoanele din anturajul acestora.
Uneori se indică suma minimă ce trebuie oferită sau cadoul dorit, accentuându-se că anumite obiecte
nici nu ar fi acceptate de cel ce va fi omagiat, “stimulat” sau „recompensat”.

19. Readucerea tuturor asociaţiilor de părinţi în cadrul legal existent, chiar şi în condiţiile în care în

prezent acest cadru este incomplet şi confuz, ar contribui într-o măsură decisivă la diminuarea impactului negativ al plăţilor neformale în învăţământ. Astfel, asociațiile părintești, care activează legal
şi au deja o anumită experienţă de activitate, au pus la punct mecanismele transparente de luare a
deciziilor, au făcut ordine în contabilitatea lor şi, în mare parte, direcţionează mijloacele financiare
colectate de la părinţi spre îmbunătățirea procesului instructiv-educativ. Aceste asociaţii contribuie la
procurarea de materiale didactice moderne, la dotarea instituţiilor de învăţământ cu echipamentele
necesare, susţin financiar lucrările de reparaţie a încăperilor, contribuie la extinderea volumului şi a
gamei de servicii extracurriculare oferite elevilor, alocă mijloace financiare pentru stimularea elevilor
şi a cadrelor didactice ce demonstrează performanţă.

20. Principalele recomandări ce derivă din constatările studiului sociologic sunt:

(a) Autorităţile, în strânsă colaborare cu societatea civilă, sunt chemate să găsească răspunsul la o
întrebare de principiu: Provoacă oare conflicte de interese faptul că o parte din banii părinţilor
ajung în posesia cadrelor didactice şi/sau a celor de conducere? De răspunsul la această întrebare
depinde conceptul ce va sta la baza cadrului normativ-juridic ce ar reglementa fenomenul de plăţi
formale şi neformale în învăţământ.
(b) Actualizarea cadrului normativ-juridic ce reglementează implicarea părinţilor în activitatea şcolii, în particular, al celuia ce ţine de activitatea asociaţiilor de părinţi. Asociaţiile de părinţi, prin
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specificul activităţilor lor, nu sunt simple persoane juridice cu statut de organizaţii necomerciale
de drept comun, întrucât copiii membrilor acestor organizaţii depind, direct sau indirect, de angajaţii instituţiilor de învăţământ.
(c) Implementarea urgentă de măsuri ce ar asigura o protecţie eficace a copiilor, a căror părinţi nu
doresc sau nu sunt în stare să facă plăţi informale în cadrul instituţiilor de învăţământ general.
Instituirea unor mecanisme de raportare a cazurilor de impunere a plăţilor “benevole”.
(d) Elaborarea şi aprobarea cât mai urgentă a Codului de etică al cadrului didactic şi al Codului de
etică al conducătorului instituţiei de învăţământ general, în care s-ar defini explicit care din relaţiile ce implică transmitere de bunuri sau prestare de servicii sunt considerate etice şi care nu.
Includerea acestor Coduri în calitate de părţi componente ale Codului Educaţiei, aflat în proces
de definitivare.
(e) Promovarea experienţei asociaţiilor de părinţi care activează în câmpul legal şi care au acumulat
o experienţă de susţinere autentică a procesului de studii şi a instituţiilor de învăţământ în ansamblu.
(f) Perfecţionarea metodelor de elaborare a bugetelor şcolare, fapt ce ar diminua vulnerabilitatea
financiară a acestora şi nu le-ar tenta să apeleze la sprijinul financiar al părinţilor.
(g) Elaborarea standardelor referitoare la serviciile educaţionale de stat, care ar conţine în mod explicit lista serviciilor, a căror finanţare este integral asigurată de către stat şi indicatorii de calitate
a acestora.
(h) Elaborarea standardelor referitoare la serviciile educaţionale adiţionale pe care le pot presta instituţiile de învăţământ general şi a reglementărilor referitoare la modul de stabilire a plăţilor pentru
astfel de servicii.
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Anexă. Rezultatele sondajului în rândul părinţilor
Tabelul 9. Nivelul de satisfacţie de condiţiile din şcoală

Calitatea predării
Nivelul de asigurare cu
cadre didactice
Nivelul de pregătire a
cadrelor didactice
Atitudinea cadrelor
didactice faţă de elevi
Relaţiile dintre copii
Relaţiile Dvs. cu şcoala
Starea încăperilor
(claselor)
Încălzirea în perioada rece
a anului
Condiţiile de
infrastructură (iluminare,
aprovizionarea cu apă,
veceurile etc.)
Activităţile
extracurriculare (cercuri,
secţii sportive etc.)
Calitatea studiilor pe care
le fac copii

Foarte
mulţumit
10,8%

74,3%

Nici …, nici
…
11,7%

3,0%

Foarte
ne-mulţumit
0,2%

7,3%

73,8%

14,7%

3,7%

0,0%

0,4%

8,3%

75,7%

13,0%

2,3%

0,5%

0,2%

7,9%

78,9%

10,7%

2,1%

0,2%

0,2%

7,0%
9,0%

72,9%
82,0%

17,6%
7,7%

1,9%
1,0%

0,4%
0,2%

0,2%
0,2%

9,7%

74,7%

13,6%

1,4%

0,3%

0,2%

11,1%

77,0%

8,6%

2,6%

0,4%

0,2%

6,5%

71,0%

15,8%

4,7%

1,8%

0,2%

6,0%

71,0%

16,9%

4,0%

1,7%

0,4%

6,9%

80,9%

9,8%

1,9%

0,2%

0,2%

Mulţumit
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Tabelul 10. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii ...?

Cadrele didactice deseori îi presează pe părinţi pentru ca
aceştia să plătească suplimentar pentru necesităţile şcolii
Cadrele didactice deseori îi presează pe părinţi pentru
ca aceştia să plătească suplimentar pentru mărirea
veniturilor profesorilor
Directorii şcolilor deseori presează cadrele didactice
pentru ca aceştia să ceară părinţilor să plătească
suplimentar pentru necesităţile şcolii
Părinţii îi presează pe alţi părinţi pentru ca aceştia să
plătească bani suplimentar pentru şcoală
Majoritatea cadrelor didactice nu au un salariu decent
O parte de bani, pe care părinţii îi plătesc cadrelor
didactice, de fapt sunt transmise directorului
Cadrele didactice acordă mai mult timp pentru
educaţia elevilor, a căror părinţi au plătit mai mulţi bani
suplimentari pentru şcoală
Elevii nu pot obține studii calitative dacă părinţii lui nu
plătesc suplimentar
Elevii din familiile sărace sunt defavorizaţi, deoarece
părinţii lor nu îşi pot permite să plătească suplimentar
Directorii au un control mare asupra sistemului de plăţi
suplimentare
Cadrele didactice au un control mare asupra sistemului de
plăţi suplimentare
Părinţii au un control mare asupra sistemului de plăţi
suplimentare
Consider că profesorul copilului meu iau decizii în
favoarea intereselor elevilor
Eu cred că directorul şcolii este corect şi cinstit
Eu cred că copilul meu va obține studii calitative
indiferent de faptul fac eu sau nu fac plăţi suplimentare
Plăţile părinteşti încurcă procesului de studii

Complet
de acord

De acord

Nu sunt de
acord

Nu sunt
deloc de
acord

NŞ/NR

1,9%

29,2%

41,1%

22,4%

5,4%

0,6%

11,8%

50,7%

28,8%

8,1%

1,1%

15,7%

44,2%

24,3%

14,6%

3,4%

29,2%

37,4%

22,8%

7,2%

11,9%

40,4%

23,3%

6,5%

17,9%

1,0%

12,6%

36,5%

20,8%

29,1%

1,8%

27,1%

40,1%

16,9%

14,0%

1,0%

22,2%

47,8%

17,0%

12,0%

3,0%

32,5%

40,1%

14,0%

10,3%

3,4%

23,9%

36,9%

12,1%

23,7%

3,5%

30,0%

38,2%

10,9%

17,4%

5,4%

33,0%

37,6%

9,9%

14,1%

7,2%

53,0%

23,7%

5,0%

11,1%

12,4%

56,1%

13,8%

2,0%

15,7%

15,5%

62,5%

12,1%

2,7%

7,2%

7,2%

35,5%

33,9%

9,8%

13,6%
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Tabelul 11. Cât de des se aşteaptă de la Dvs. ca să plătiţi pentru următoarele ...?
Manuale
Cărţi, caiete suplimentare
Rechizite şcolare
Îmbrăcăminte / încălţăminte pentru
şcoală
Deplasarea până la şcoală cu transport
şcolar
Luarea mesei la şcoală
Lecţii particulare
Cadouri pentru cadrele didactice
Reparaţii în şcoală / auditoriu
Încălzire (asistenţa tehnică / reparaţie) în
şcoală
Lecţii suplimentare (în grup)
Plată pentru o notă bună
Manifestaţii şcolare
Examene
Primirea diplomei
Plăţi în comitetul părintesc
Activităţi extracurriculare (cercuri de
interese, grupe sportive)
Paza şcolară

Niciodată
17,1%
8,1%
11,4%

Zilnic
0,2%
0,4%
0,7%

Săptămânal
0,4%
0,5%
2,0%

Lunar
0,6%
5,0%
6,8%

Trimestrial
2,2%
19,6%
21,3%

O dată pe an
79,4%
66,4%
57,7%

6,5%

0,0%

0,5%

3,6%

29,9%

59,4%

98,3%

1,2%

0,3%

0,2%

0,0%

0,0%

81,6%
84,0%
28,6%
21,3%

5,4%
0,8%
0,1%
0,3%

1,8%
4,4%
0,4%
0,5%

10,2%
9,1%
3,7%
1,2%

0,4%
1,3%
51,6%
6,4%

0,7%
0,4%
15,5%
70,3%

95,4%

0,0%

0,1%

0,5%

0,7%

3,3%

93,2%
98,5%
82,1%
97,5%
98,8%
55,0%

0,6%
0,1%
0,2%
0,0%
0,2%
0,2%

1,8%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,3%

3,5%
0,4%
2,5%
0,3%
,2%
12,0%

0,7%
0,4%
13,0%
0,9%
0,1%
8,7%

0,2%
0,3%
2,1%
1,1%
0,6%
23,8%

92,9%

0,3%

1,1%

2,9%

2,5%

0,3%

96,2%

0,0%

0,2%

2,5%

0,1%

1,0%

Tabelul 12. Cine, cel mai des, vă solicită să plătiţi pentru următoarele lucruri …?

Manuale
Cărţi, caiete suplimentare
Rechizite şcolare
Îmbrăcăminte / încălţăminte pentru
şcoală
Transportarea până la şcoală cu
transport şcolar
Luarea mesei la şcoală
Lecţii particulare
Cadouri cadrelor didactice
Reparaţii în şcoală / auditoriu
Încălzire (asistenţa tehnică / reparaţie)
în şcoală
Lecţii suplimentare (în grup)
Plată pentru o notă bună
Activități şcolare
Examene
Primirea diplomei
Plăţi în comitetul părintesc
Activităţi extracurriculare (cercuri de
interese, grupe sportive)
Paza şcolară

Cadrul
didactic
61,8%
62,0%
18,9%

4,8%
1,0%
1,2%

Comitetul
părintesc
5,6%
1,4%
0,6%

Din iniţiativă
proprie
25,9%
35,1%
77,8%

14,0%

1,6%

0,4%

83,1%

0,9%

0.0%

18,7%

11,1%

70,2%

0,0%

13,6%
10,2%
2,3%
29,4%

7,9%
0,0%
,9%
5,0%

7,6%
6,4%
49,8%
45,4%

67,3%
82,9%
40,1%
13,5%

3,6%
0,5%
6,9%
6,8%

45,0%

10,0%

32,8%

8,7%

3,6%

34,5%
0.0%
26,4%
10,7%
0,0%
14,2%

1,6%
27,9%
0,6%
8,3%
34,6%
1,4%

15,6%
7,0%
39,9%
37,4%
50,0%
68,0%

47,2%
65,2%
19,8%
40,3%
15,4%
10,2%

1,2%
0,0%
13,3%
3,3%
0,0%
6,1%

17,8%

4,5%

11,3%

48,7%

17,6%

25,3%

8,4%

50,6%

12,8%

2,8%

Directorul
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Altcineva
1,8%
0,5%
1,5%

Plăţile formale şi neformale

Tabelul 13. Cât de des în şcoala, unde îşi fac studiile copiii Dvs. ...?
Părinţii plătesc suplimentar cadrului didactic
în mod benevol
Comitetele părinteşti aşteaptă de la părinţi
plăţi suplimentare pentru ameliorarea calităţii
studiilor
Părinţii plătesc suplimentar cadrelor didactice
pentru oferirea unor studii mai bune propriilor
copii
Părinţii plătesc suplimentar cadrelor didactice
pentru ca copiii lor să primească note mai bune
Şcolile aşteaptă de la părinţi ca ei să plătească
suplimentar pentru procurarea rechizitelor şi
îmbunătăţirea încăperilor
Cadrele didactice aşteaptă de la părinţi ca
ei să plătească suplimentar pentru aşi mări
veniturile
Plăţile suplimentare (de la părinţi) sunt
necesare pentru ca elevii să-şi poată facă cu
succes studiile

Niciodată

Câteodată

Deseori

Întotdeauna

NŞ/NR

22,0%

34,5%

17,8%

13,7%

12,0%

32,3%

27,9%

21,9%

7,7%

10,2%

32,2%

28,5%

20,6%

5,3%

13,4%

39,4%

24,7%

16,3%

3,9%

15,6%

22,9%

30,2%

23,6%

13,5%

9,7%

55,2%

16,4%

8,5%

2,3%

17,5%

28,7%

31,2%

18,4%

5,5%

16,2%
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