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Tipul studiului: sondaj de opinie cantitativ, prin interviuri faţă în faţă, pe un eșantion de 903 respondenți, la nivel naţional. 

Grupul țintă: părinți, cu vârsta de minim 18 ani, din mediul urban și rural, care au copii înscriși la școală în diverse cicluri educaționale, 

inclusiv clasa 0; 

Eșantionare propusă: eşantion teoretic, pe cote, după statusul de părinte şi ciclul de studii al copilului; 

Principalele teme: temele de construcție a chestionarului au rezultat din operaționalizarea obiectivele specifice, respectiv: 

Suma totală suportată de părinți într-un an școlar pentru acoperirea unor categorii diverse de cheltuieli legate de școlarizarea 

copilului; 

Conștientizarea modului în care cheltuielile suportate într-un an școlar influențează calitatea educației copiilor; 

Identificarea sumei de bani pe care părinții o suportă într-un an școlar pentru plata activităților extrașcolare; 

Suma totală de bani pe care părinții o alocă pentru plata fondului școlii și fondului clasei; 

Identificarea modalităților în care se administrează fondul școlii și fondul clasei (persoana care se ocupă de administrarea 

banilor, destinația banilor obținuți din fondul școlii și fondul clasei, gradul de transparență cu care este utilizat fondul clasei și 

fondul școlii).                   
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Cercetarea s-a desfășurat prin realizarea de interviuri față în față. Selecția respondenților s-a realizat prin metoda ”bulgărelui de 

zăpadă”, interviurile fiind efectuate în mediul de activitate al respondenților: acasă, la domiciliul subiecților, la serviciu, sau în locul 

în care proprii copii își desfășoară activitatea (școală, locuri de desfășurare a activităților extrașcolare). Având în vedere că 

principalul criteriu de care s-a ținut cont în realizarea eșantionul a fost ciclul educațional al copilului, metoda de selecție a 

respondenților nu a fost un criteriu esențial în aplicarea chestionarelor, important fiind respectarea eșantionului și aplicarea 

chestionarelor conform structurii de eșantionare stabilite. Interviurile au fost programate de operatori, astfel încât structura 

eșantionului să fie respectată. 

Distribuţia eşantionului a fost realizată pe medii de rezidență a părinților respondenți și pe ciclul educațional a copiilor. Au fost 

realizate chestionare în toate județele țării, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. În formarea eșantionului s-a ținut cont de 

cele trei cicluri educaționale: învățământ primar (inclusiv clasa 0), învățământ gimnazial și învățământ liceal. 
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Distribuția regională a eșantionului 

urban; 57,6% 

rural; 42,4% 

Distribuția eșantionului pe medii de rezidenţă 

primar; 34,2% 

gimnazial; 
31,5% 

liceal; 34,3% 

Distribuția eșantionului pe ciclul de studiu al copilului 

1,1% 

3,7% 

31,7% 

28,5% 

13,6% 

19,7% 

1,8% 

Sub 600 RON 

Intre 601-1.200 RON 

Intre 3.501-5.000 RON 

Intre 2.001-3.5000 RON 

Intre 1.200-2.000 ron 

Peste 5.000 RON 

NS/NR 

Distribuția eșantionului pe nivel de venit pe gospodărie 
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I. 3093 costă anual, în medie, educaţia „gratuită” a copilului. Valorile sunt mai mari în mediul urban faţă de rural (3351 faţă de 2757).  

II. Copii mari, costuri mari. În ciclul primar părinţii plătesc, în medie, 2545 lei anual, în gimnazial 3083 iar pentru liceu 3647 lei. 

III. De la ultimul studiu Salvaţi Copiii pe această temă, realizat în 2010, costul mediu pe copil s-a dublat. Dacă în 2010 o familie plătea în medie 

1490 de lei, acum plăteşte 3093.  

IV. Meditaţiile sunt mai scumpe. Comparativ cu studiul precedent, unele costuri precum cele asociate meditaţiilor sau alimentelor consumate de 

copil la şcoală au crescut semnificativ, altele „par a fi indexate cu rata inflaţiei”. 

V. Mai mulţi copii fac meditaţii comparativ cu 2010. Procentul celor care apelează la meditaţii plătite a crescut de la 24 la 40%.  

VI. Incidenţa fondului clasei a scăzut. Fondul clasei este plătit de 56% dintre părinţi, comparativ cu 72% în 2010.  

VII. Aproximativ 2 din 10 părinţi afirmă că fondul clasei este o contribuţie obligatorie. Comparativ cu 2010 procentul acestora s-a înjumătăţit. 

Pentru părinţi nu sancţiunea, ci dorinţa ca elevii să beneficieze de condiţiile şi materialele necesare învăţării, constituie principala constrângere 

care determină achitarea acestor bani. 

VIII. Consultarea părinţilor cu privire la utilizarea banilor din fondul şcolii sau fondul clasei rămâne scăzută. Participarea copiilor în luarea acestor 

decizii este marginală. 

IX. Ponderea părinţilor care afirmă că li s-au cerut sume de bani pentru înscrierea copilului la şcoală, acordarea de note, promovarea examenelor 

sau protocol la examene a scăzut semnificativ comparativ cu 2010, de la valori de aproximativ 5% din total, la valori sub 1%. 
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1.859 

1.765 

924 

664 

314 

269 

207 

326 

88 

72 

69 

336 

1.348 

634 

721 

266 

255 

201 

184 

39 

38 

63 

119 

meditatii la materiile studiate in scoala 

pentru after school/ program SDS 

pentru alimentele copilului pe durata programului de scoala 

transport intre casa si scoala 

rechizite (penar, caiete standard, stilou etc) 

uniforma (daca este obligatorie) si echipament pentru sport 

manuale scolare, culegeri si caiete speciale, software … 

serbarile/evenimentele de sfarsit de an 

fondul scolii 

fondul clasei 

contributie la paza unitatii de invatamant 

alte cheltuieli 

Cum au evoluat costurile din 2010* până în prezent? 
 

2018 

2010 

Mediile au fost calculate pornind de 
la respondenții care afirmă că au 

aceste cheltuieli 

Costul total mediu creşte de la 1490 per copil la 3093 lei. 

Meditaţiile sunt, la fel ca în 2010, categoria de costuri cu 

valoarea medie cea mai ridicată. 

Au apărut categorii noi de costuri, precum cele asociate 

programelor de after school, a căror incidenţă era mai 

semnificativ mai scăzută acum 8 ani. Deşi incidenţa este 

relativ scăzută şi acum, în jurul valorii de 10%, acolo unde 

apar reprezintă a doua categorie de cost în ordinea 

importanţei. Mai mult decât atât, aprox. 90% dintre părinţii 

ai căror copii sunt parte a astfel de programe, suportă 

integral costurile, indiferent că sunt desfăşurate în instituţii 

publice sau private. 

Costurile din 2010 provin din studiul “Învatamântul gratuit COSTĂ! Cercetare cu privire la „costurile ascunse” din educatie”, lansat în septembrie 2010 de către Organizaţia Salvaţi Copiii 
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I. Marea majoritate a părinţilor afirmă că au costuri legate de manuale, rechizite şi echipament de sport.  

II. Fondul clasei este plătit de 56% dintre părinţi iar fondul şcolii de 28%. 

III. 40% dintre copii fac meditaţii plătite la materiile studiate în şcoală (nu au fost incluse aici cursuri extracurriculare), procentul variind de la 

aproximativ 19% dintre elevii din ciclul primar la 56% dintre liceeni. 

IV. Aproximativ 2 din 10 copii din învățământul primar sunt implicaţi în programe de tip şcoală după şcoală. 



3.083 

3.647 

2.545 

Gimnazial 

Liceal 

Primar 

Suma suportată de familie in anul școlar 
2017-2018 pentru școlarizarea copilului pe 

ciclu de studiu 
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2.757 

3.351 

3.093 

Rural 

Urban 

Total esantion 

Suma suportată de familie in anul școlar 
2017-2018 pentru școlarizarea copilului pe 

medii de rezidenţă 
 

Mediile au fost calculate pornind de 
la total răspunsuri valide 

Suma medie anuală alocată de părinţi pentru şcolarizarea copiilor este de 3093 lei, costurile fiind semnificativ mai ridicate în mediul urban comparativ cu rural şi 

în cazul părinţilor care au copii la liceu, comparativ cu cei care au copii în ciclul gimnazial sau primar. 

Comparativ cu studiul similar desfăşurat de Organizaţia Salvaţi Copiii în 2010, suma alocată de părinţi pentru educaţia unui copil este dublă (3093 în 2018 faţă 

de 1490 în 2010). 
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1.859 

1.765 

924 

664 

314 

269 

224 

207 

102 

88 

72 

69 

336 

meditatii la materiile studiate in scoala 

pentru after school/ program SDS 

pentru alimentele copilului pe durata programului de scoala 

transport intre casa si scoala 

rechizite (penar, caiete standard, stilou etc) 

uniforma (daca este obligatorie) si echipament pentru sport 

banchet/bal de absolvire 

manuale scolare, culegeri si caiete speciale, software … 

serbarile/evenimentele de sfarsit de an 

fondul scolii 

fondul clasei 

contributie la paza unitatii de invatamant 

alte cheltuieli 

Suma suportată de familie in anul școlar 2017-2018 pentru 
acoperirea următoarelor tipuri de cheltuieli legate de școlarizarea 

copilului: 
 

Mediile au fost calculate pornind de 
la respondenții care afirmă că au 

aceste cheltuieli 

Meditaţiile şi programele de tip after school sau şcoală 

după şcoală sunt cele mai importante categorii de costuri. 

 

Comparativ cu studiul precedent, creşteri semnificative ale 

costurilor asociate educaţiei întâlnim în cazul meditaţiilor, 

de la aproximativ 1350 de lei media anuală în 2010 la peste 

1850 lei în 2018.   

 

Apare, de asemenea, o categorie nouă de costuri, respectiv 

cele asociate programelor de tip after school, asociate în 

special copiilor din ciclul primar. 
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1.084 

1.882 

794 

842 

310 

249 

132 

198 

90 

95 

80 

62 

2.099 

1.795 

875 

485 

325 

270 

243 

211 

91 

82 

61 

83 

1.940 

300 

1.098 

670 

307 

288 

259 

211 

132 

88 

74 

62 

meditatii la materiile studiate in scoala 

after school/ program SDS 

alimentele copilului pe durata programului 
de scoala 

transport intre casa si scoala 

rechizite (penar, caiete standard, stilou etc) 

uniforma (daca este obligatorie) si 
echipament pentru sport 

banchet/bal de absolvire 

manuale scolare, culegeri si caiete speciale, 
software educational 

serbarile/evenimentele de sfarsit de an 

fondul scolii 

pentru fondul clasei 

contributie la paza unitatii de invatamant 

Costuri medii pe ciclu de studii 

Primar 

Gimnazial 

Liceal 

2.090 

2.068 

985 

509 

318 

279 

238 

215 

103 

95 

77 

69 

1.431 

1.380 

844 

847 

308 

255 

206 

195 

99 

77 

65 

68 

meditatii la materiile studiate in scoala 

after school/ program SDS 

alimentele copilului pe durata programului de 
scoala 

transport intre casa si scoala 

rechizite (penar, caiete standard, stilou etc) 

uniforma (daca este obligatorie) si echipament 
pentru sport 

banchet/bal de absolvire 

manuale scolare, culegeri si caiete speciale, 
software educational 

serbarile/evenimentele de sfarsit de an 

fondul scolii 

pentru fondul clasei 

contributie la paza unitatii de invatamant 

Costuri medii pe mediu de rezidenţă 

urban 

rural 

Cu excepţia transportului, toate 
categoriile de costuri sunt mai 
ridicate în mediul urban, diferenţe 
semnificative fiind în cazul 
meditaţiilor şi programelor de tip 
after school. 
Analizând datele din perpectiva 
ciclului de studiu, costuri semnificativ 
mai ridicate asociate meditaţiilor 
observăm în cazul elevilor din 
gimnaziu şi liceu. 
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89,7% 

7,1% 

1,7% 

1,6% 

Nu e cazul 

La scoala unde invata copilul 

La alta scoala/ gradinita publica 

Intr-un mediu privat 

În cazul în care copilul urmează programul “Şcoală după 
Şcoală” unde se desfăşoară acesta? 

Copii care urmează programul 
“”Școală după Școală” 10,3% 

distribuție 

generală 
primar gimnazial liceal 

La școala unde învață copilul 7.1% 15.9% 3.2% 1.9% 

La alta școala/ grădinița publica 1.7% 3.6% 1.4% 

Într-un mediu privat 1.6% 3.6% 1.1% 

Nu e cazul 89.7% 77.0% 94.4% 98.1% 

 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Distribuția la nivel de mediu 

de rezidență 

distribuție 

generală 
urban rural 

La școala unde învață copilul 7.1% 6.7% 7.6% 

La alta scoală/ grădiniță publica 1.7% 1.5% 1.8% 

Într-un mediu privat 1.6% 1.9% 1.0% 

Nu e cazul 89.7% 89.8% 89.6% 

 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 

Programele de tip şcoală după şcoală sunt accesate de aproximativ 10% dintre copiii, însă atunci când apar sunt asociate cu costuri importante. Majoritatea 

acestor programe sunt desfăşurate în şcoala unde învaţă copilul. 
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Unde se desfăşoară programul de 

tip şcoală după şcoală 

distribuția la nivel de regiune de  

dezvoltare 

distribuție generală București-Ilfov Centru N-E N-V S-E S-M S-V Vest 

La școala unde învață copilul 7.1% 3.1% 9.2% 6.0% 16.7% 5.7% 3.7% 2.3% 10.7% 

La alta școală/ grădiniță publica 1.7% 1.6% 3.7% 1.5% 1.9% 0.7% 1.1% 3.6% 

Intr-un mediu privat 1.6% 0.8% 1.8% 2.2% 1.0% 3.7% 1.1% 1.2% 

Nu e cazul 89.7% 94.5% 85.3% 90.3% 83.3% 91.4% 91.9% 95.4% 84.5% 

 

TOTAL 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

De parinte/ 
tutore integral; 

89,9% 

Si de parinte si de 
alta institutie; 

7,6% 

De la alta 
institutie; 2,5% 

De cine sunt suportate costurile necesare (hrană, supraveghere, 
eventual transport?) 

% din părinții respondenți care 
au declarat ca programul “After 
School” se desfășoară într-o 
instituție publică 

Distribuția la nivel de ciclu de 

învățământ 

distribuție generală primar gimnazial liceal 

De părinte/ tutore integral 89.9% 95.0% 84.6% 50.0% 

Si de părinte si de alta instituție 7.6% 3.3% 7.7% 

De la alta instituție 2.5% 1.7% 7.7% 50.0% 

 

TOTAL 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Marea majoritate a costurilor asociate programelor şcoală după şcoală sunt 

suportate de părinţi, doar 10% dintre respondenţi afirmând că o altă instituţie 

acoperă o parte din costuri (7,6%) sau toate costurile (2,5%). 
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7,7% 

25,3% 

24,1% 

52,9% 

12,3% 

7,5% 

11,9% 

23,0% 

15,1% 

42,0% 

8,7% 

21,0% 

15,1% 

11,4% 

8,5% 

5,4% 

16,2% 

11,8% 

18,1% 

12,4% 

11,0% 

24,5% 

16,4% 

25,4% 

14,2% 

15,9% 

16,4% 

17,6% 

26,0% 

11,8% 

18,4% 

17,7% 

24,8% 

25,7% 

17,4% 

17,2% 

12,1% 

21,7% 

22,3% 

20,8% 

18,2% 

19,4% 

12,1% 

58,1% 

53,6% 

33,5% 

19,9% 

18,2% 

9,3% 

43,5% 

45,3% 

44,3% 

16,5% 

41,9% 

9,4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Manuale scolare, culegeri si caiete speciale, software educational 

Rechizite (penar, caiete standard, stilouri, creioane si alte articole de papetarie, 
materiale pt. educatie plastica/tehnologica, ghiozdan etc.) 

Uniforma (doar daca este obligatorie) si echipament pt. sport 

Fondul scolii 

Fondul clasei 

Contributie la paza unitatii de învatamânt 

Meditatii 

Alimente consumate pe durata programului de scoala 

Transport între casa si scoala (daca este cazul) 

Serbari/ evenimente de sfarsit de an 

After school 

Alte cheltuieli  

În ce măsură consideraţi că unele din cheltuielile de mai sus influenţează calitatea educaţiei copiilor 
dumneavoastră? 

Influenta foarte redusa 2 3 4 Influenta foarte ridicata 

Manualele şi rechizitele sunt 

considerate a avea o influenţă 

ridicată asupra calităţii educaţiei.  

Procente foarte ridicate sunt asociate 

şi meditaţiilor sau programelor after 

school, fapt ce vorbeşte de 

necesitatea părinţilor de a completa 

informaţiile primite de copii la 

şcoală.  De altfel, incidenţa 

meditaţiilor plătite este foarte 

ridicată, 4 din 10 copii participând la 

“ore suplimentare”. 
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44,1% 

8,3% 

7,9% 

4,5% 

1,5% 

1,2% 

1,0% 

0,7% 

0,7% 

0,7% 

0,7% 

0,6% 

0,4% 

38,2% 

Excursii de recreere 

Tabere 

Spectacole de teatru 

Vizite la muzee 

Excursii de studiu 

Alte activitati 

Vizionare film la cinema 

Vizite lacase de cult: Biserici, manastiri 

Activitati desfasurate in saptamana altfel 

Activitati sportive: Inot, fotball, karate, baschet 

Spectacole de circ 

Activitati artistice: Dans, cor, cantat la … 

Vizita la gradina botanica 

Nu este cazul 

Principalele activităţi de extraşcolare organizate 

68,3% 

22,2% 

12,0% 

9,5% 

2,6% 

2,4% 

1,5% 

1,1% 

1,1% 

0,9% 

0,8% 

0,7% 

0,7% 

Excursii de recreere 

Vizite la muzee 

Tabere 

Spectacole de teatru 

Alte activitati 

Excursii de studiu 

Activitati desfasurate in saptamana altfel 

Vizionare film la cinema 

Vizite lacase de cult: Biserici, manastiri 

Activitati artistice: Dans, cor, cantat la instrumente 

Activitati sportive: Inot, fotball, karate, baschet 

Vizita la gradina botanica 

Spectacole de circ 

Principalele activităţi de extraşcolare organizate 

Principalele activităţi extraşcolare organizate sunt excursiile de recreere, la distanţă urmând spectacolele de teatru, vizite la muzee sau excursii de studiu.  

Aproape 40% dintre copii nu participă pe parcursul anului şcolar la nici o activitate extraşcolară. 
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Dintre activităţile extraşcolare cele 

mai costisitoare pentru părinţi sunt 

taberele si excursiile, cu o sumă 

medie pe activitate de aproximativ 

830 în cazul taberelor şi 300 în cazul 

excursiilor.  

Trebuie menţionat că aceste costuri 

nu au fost incluse în cele prezentate 

anterior. 

828,5 

300,8 

120 

113 

96,6 

90 

84,4 

58 

57,5 

42,5 

41,3 

40,6 

31,6 

Tabere 

Excursii de recreere 

Excursii de studiu 

Alte activitati 

Activitati sportive: Inot, fotball, karate, baschet 

Activitati desfasurate in saptamana altfel 

Activitati artistice: Dans, cor, cantat la … 

Vizite la muzee 

Vizita la gradina botanica 

Spectacole de circ 

Spectacole de teatru 

Vizionare film la cinema 

Vizite lacase de cult: Biserici, manastiri 

În cazul în care şcoala unde învaţă copilul dvs organizează 
activităţi extraşcolare (de tipul vizite la muzee, excursii de 
studiu, tabere etc.), vă rugăm să estimaţi cât v-au costat 

anul acesta 
Suma medie la nivel naţional pe tip de activitate 
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Da; 12,5% 

Nu; 87,5% 

Este fondul şcolii o contribuţie 
obligatorie? 

Distribuția la nivel de mediu de rezidență 

distribuție generală urban rural 

DA 12,5% 12.9% 12.0% 

NU 87,5% 87.1% 88.0% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 

Distribuția la nivel de ciclu de 

 învățământ 

distribuție generală primar gimnazial liceal 

DA 12,5% 11.7% 10.6% 15.2% 

NU 87,5% 88.3% 89.4% 84.8% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fondul şcolii este o contribuţie obligatorie pentru aproximativ 13% dintre părinţi, însă incidenţa acestei cheltuieli este mult mai ridicată, 28% dintre respondenți 

afirmând că plătesc fondul şcolii.  

Comparativ cu cercetarea precedentă, numărul părinţilor care afirmă că fondul şcolii este o contribuție obligatorie este semnificativ mai scăzut, în 2010 procentul 

fiind de aproximativ 28% 
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Da; 18,5% 

Nu; 81,5% 

Este fondul clasei o contribuţie 
obligatorie? 

Distribuția la nivel de mediu de 

rezidență 

distribuție generală urban rural 

DA 18.5% 19.8% 16.7% 

NU 81.5% 80.2% 83.3% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 

Distribuția la nivel de ciclu de 

 învățământ 

distribuție generală primar gimnazial liceal 

DA 18.5% 20.1% 17.6% 17.7% 

NU 81.5% 79.9% 82.4% 82.3% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fondul clasei este o contribuţie obligatorie pentru aproximativ 19% dintre părinţi, însă incidenţa acestei cheltuieli este mult mai ridicată, 56% dintre respondenți afirmând 

că îl plătesc.  Procente semnificativ mai ridicate a respondenţilor care afirmă că fondul clasei este obligatoriu sunt caracteristice mediului urban şi părinţilor care au copii în 

clasele primare. Comparativ cu cercetarea precedentă, numărul părinţilor care afirmă că fondul clasei este o contribuție obligatorie este semnificativ mai scăzut, în 2010 

procentul fiind de aproximativ 43%. 



Educaţie gratuită contra cost 
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Nu achit  
fondul scolii, 

72.5% 

Da; 6,5% 

Nu; 20,9% 

La achitarea fondului şcolii primiţi 
chitanţă? Distribuția la nivel de ciclu de 

învățământ 

distribuție 

generală 
primar gimnazial liceal 

Nu achit fondul școlii 72.5% 72.5% 72.5% 72.6% 

DA 6.5% 7.4% 6.0% 6.1% 

NU 20.9% 20.1% 21.5% 21.3% 

 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Distribuția la nivel de mediu 

de rezidență 

distribuție 

generală 
urban rural 

Nu achit fondul școlii 72.5% 69.2% 77.0% 

DA 6.5% 6.7% 6.3% 

NU 20.9% 24.0% 16.7% 

 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 



Educaţie gratuită contra cost 
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Nu achit 
fondul clasei; 

44,3% 

DA; 6,6% 

NU; 49,1% 

La achitarea fondului clasei primiţi 
chitanţă? Distribuția la nivel de ciclu de 

învățământ 

distribuție 

generală 
primar gimnazial liceal 

Nu achit fondul școlii 44.3% 38.8% 42.3% 51.6% 

DA 6.6% 6.8% 7.4% 5.8% 

NU 49.1% 54.4% 50.4% 42.6% 

 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Distribuția la nivel de mediu 

de rezidență 

distribuție 

generală 
urban rural 

Nu achit fondul școlii 44.3% 42.5% 46.7% 

DA 6.6% 7.1% 6.0% 

NU 49.1% 50.4% 47.3% 

 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 



Educaţie gratuită contra cost 
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Au exprimat 
o opinie; 

20,4% 

Nu au 
exprimat o 

opinie; 
79,6% 

Care este destinaţia sumelor 
colectate (pentru care acestea 

sunt utilizate) prin fondul 
şcolii? 

45,7% 

22,8% 

7,6% 

7,1% 

5,4% 

4,3% 

2,2% 

2,2% 

1,6% 

1,1% 

Renovarea salilor de clasa 

Amenajarea salilor de clasa: 
Achizitionarea de mobilier, … 

Cheltuieli administrative 

Materiale didactice: Creta, 
burete, coli de hartie 

Alta destinatie 

Paza scolii 

Burse olimpicilor si copiilor care 
au o situatie financira precara 

Transportul elevilor in excursii si 
activitati extrascolare 

Organizarea de activitati sportive 
si concursuri 

Premiile elevilor la sfarsit de an 

Care este destinaţia sumelor colectate (pentru 
care acestea sunt utilizate) prin fondul şcolii? 

% din cei care şi-au exprimat o opinie cu 
privire la destinaţia sumelor     

Alta destinaţie: oferirea spre anumite 
organizaţii, cheltuieli diverse ale şcolii 

Doar 20% dintre părinţii care plătesc fondul şcolii ştiu care este 

destinaţia sumelor colectate. 

Fondul şcolii este destinat majoritar renovării sălilor de clasă sau 

achiziţiei de mobilier, părinţii suplinind astfel investiţiile insuficiente în 

sistemul educaţional. 



Educaţie gratuită contra cost 
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Distribuția la nivel de ciclu de 

învățământ 

distribuție 

generală 
primar gimnazial liceal 

Achizitionarea de materiale 

didactice: Creta, burete, coli de 

hartie 

7.1% 10.9% 3.2% 6.9% 

Alte cheltuieli 5.4% 7.8% 4.8% 3.4% 

Amenajarea salilor de clasa: 

Achizitionarea de mobilier, 

table, perdele 

22.8% 17.2% 30.6% 20.7% 

Cheltuieli administrative 7.6% 7.8% 4.8% 10.3% 

Burse olimpicilor si copiilor care 

au o situatie financira precara 
2.2% 1.6% 1.6% 3.4% 

      Premii elevilor la sfarsit de  

an 
1.1% 1.6% 1.7% 

Organizarea de activitati 

sportive si concursuri 
1.6% 1.6% 3.4% 

Personalul care se ocupa de 

paza scolii 
4.3% 4.7% 3.2% 5.2% 

Plata pentru transportul elevilor 

in excusrii si activitati 

extrascolare 

2.2% 3.2% 3.4% 

Renovarea salilor de clasa  45.7% 50.0% 45.2% 41.4% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Distribuția la nivel de mediu de 

rezidență 

distribuție 

generală 
urban rural 

Achizitionarea de materiale 

didactice: Creta, burete, coli de 

hartie 

7.1% 6.6% 8.1% 

Alte cheltuieli 5.4% 4.1% 8.1% 

Amenajarea salilor de clasa: 

Achizitionarea de mobilier, 

table, perdele 

22.8% 23.8% 21.0% 

Cheltuieli administrative 7.6% 4.9% 12.9% 

Burse olimpicilor si copiilor care 

au o situatie financira precara 
2.2% 2.5% 1.6% 

Premii elevilor la sfarsit de an 1.1% 1.6% 

Organizarea de activitati 

sportive si concursuri 
1.6% 1.6% 1.6% 

Personalul care se ocupa de 

paza scolii 
4.3% 5.7% 1.6% 

Plata pentru transportul elevilor 

in excusrii si activitati 

extrascolare 

2.2% 0.8% 4.8% 

Renovarea salilor de clasa  45.7% 48.4% 40.3% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 



Educaţie gratuită contra cost 
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Au exprimat 
o opinie; 

45,9% 

Nu au 
exprimat o 

opinie; 
54,1% 

Care este destinaţia sumelor 
colectate (pentru care acestea 

sunt utilizate) prin fondul 
clasei? 

0,5% 

0,7% 

1,2% 

1,7% 

2,4% 

2,9% 

3,9% 

20,5% 

66,3% 

Cadouri pentru 8 martie si sfarsit de an 
scolar pentru profesori 

Alimente si apa 

Activitati extrascolare 

Cadouri si premii copiilor la sfarsit de an 

Alta destinatie 

Renovarea clasei 

Curatenia si igienizarea clasei 

Amenajarea clasei: cumpararea de 
mobilier, perdele, videoproiector 

Materiale didactice: creta, burete, coli 
de hartie, markere, fise de lucru, pixuri 

Care este destinaţia sumelor colectate 
(pentru care acestea sunt utilizate) prin 

fondul clasei? 

% din cei care şi-au exprimat o opinie 
cu privire la destinaţia sumelor . Alta 
destinaţie: cheltuieli diverse pentru 
întreţinerea clasei; salariul femeii de 

serviciu 

Marea majoritate a părinţilor care ştiu care este destinaţia fondului 

clasei, aproximativ 46% , indică cheltuieli cu materiale didactice sau 

amenajarea sălilor de clasă. 
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Educaţie gratuită contra cost 

Au exprimat 
o opinie; 

3,9% 

Nu au 
exprimat o 

opinie; 
96,1% 

Ce se întâmplă dacă nu achitaţi 
aceste fonduri pentru fondul 

şcolii? 

41,7% 

30,6% 

13,9% 

5,6% 

5,6% 

2,8% 

Atentionari frecvente din partea 
cadrului didactic 

Comportament de respingere din partea 
cadrului didactic fata de copil si parinte 

Consecinte negative asupra copilului 

Atragerea atentiei in sedinta cu parintii 

Sesizari din partea celorlati parinti 

Nu sunt consecinte 

Ce se întâmplă dacă nu achitaţi aceste 
fonduri pentru fondul şcolii? 
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Educaţie gratuită contra cost 

Au exprimat 
o opinie; 

9,4% 

Nu au 
exprimat o 

opinie; 
93,6% 

Ce se întâmplă dacă nu achitaţi 
aceste fonduri pentru fondul 

clasei? 

39,7% 

34,5% 

12,1% 

10,3% 

3,4% 

Atentionari frecvente din partea 
cadrului didactic 

Sesizari din partea celorlati parinti 

Comportament de respingere din partea 
cadrului didactic 

Consecinte negative asupra copilului 

Atragerea atentiei in sedinta cu parintii 

Ce se întâmplă dacă nu achitaţi aceste 
fonduri pentru fondul clasei? 
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Educaţie gratuită contra cost 

12,2% 

2,8% 

5,9% 

4,0% 

1,3% 

0,6% 

73,3% 

Parinti 

Cadre didactice 

Diriginte 

Directiune 

Copii 

Altcineva 

NS/NR 

Vă rugăm să ne precizaţi cine se ocupă 
de colectarea banilor pentru fondul şcolii 

5,3% 

3,3% 

2,8% 

10,4% 

1,3% 

0,7% 

76,2% 

Parinte 

Cadre 
didactice 

Diriginte 

Directiune 

Copii 

Altcineva 

NS/NR 

Vă rugăm să ne precizaţi cine stabileşte 
destinaţia banilor pentru fondul şcolii 

Marea majoritate a părinţilor afirmă ca nu ştiu cine se ocupă cu colectarea banilor pentru fondul şcolii, cine stabileşte destinaţia acestor sume sau cine efectuează 

cheltuielile. 

7,1% 

2,4% 

2,0% 

10,0% 

1,9% 

0,3% 

76,3% 

Parinte 

Cadre didactice 

Diriginte 

Directiune 

Copii 

Altcineva 

NS/NR 

Vă rugăm să ne precizaţi cine se ocupă 
de efectuarea cheltuielilor pentru fondul 

şcolii 
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Educaţie gratuită contra cost 

8,62% 

15,45% 

7,74% 

6,52% 

61,67% 

Intotdeauna cand se 
efectueaza p cheltuiala … 

In majoritatea cazurilor 

Rar 

Foarte rar 

Niciodata 

Vi se cere opinia  în ceea ce priveşte destinaţia banilor 
din fondul şcolii? 

80,5% 

6,8% 

5,1% 

4,2% 

3,4% 

Discutii directe la 
sedintele cu parintii 

Email 

Telefonic 

Transmiterea informatiei 
prin intermediul copilului 

Discutii in cadrul asociatiei 
de parinti 

Vă rugăm să ne precizaţi metodele prin care sunteţi 
consultat 

6,33% 

6,43% 

5,31% 

81,94% 

Intotdeauna 

In majoritatea cazurilor 

Rar 

Niciodata 

Vă este raportat modul în care a fost utilizat fondul 
şcolii? 

85,4% 

8,3% 

4,2% 

2,1% 

Comunicari directe la 
sedintele cu parintii 

Chitante si bonuri fiscale 
drept dovada 

Email 

Telefonic, prin 
intermediul unui sms 

Dacă DA, în ce mod se face raportarea? 

Daca da 

Daca da 
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Educaţie gratuită contra cost 

1,91% 

3,95% 

1,94% 

4,84% 

87,36% 

Intotdeauna participa 

In majoritatea cazurilot 
participa 

Rar 

Foarte rar 

Niciodata 

Copilul dvs. participă la deciziile referitoare la 
destinaţia banilor din fondul şcolii? 

63,2% 

21,1% 

15,8% 

Discutii la orele de 
dirigentie 

Sedintele cu parintii 

Discutii organizate la nivel 
de scoala cu directorul 

Vă rugăm să ne precizaţi care sunt metodele prin care copilul se 
implică în aceste decizii 

Daca da 

Majoritatea părinților afirmă că nu sunt consultaţi cu privire la destinaţia banilor din fondul şcolii sau că nu le este raportat cum a fost folosit 

acesta. 

Implicarea copiilor in deciziile referitoare la destinaţia fondului şcolii este extrem de redusă. 
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Educaţie gratuită contra cost: 

32,7% 

2,5% 

7,4% 

0,1% 

10,1% 

0,4% 

46,7% 

Parinti 

Cadre didactice 

Diriginte 

Directiune 

Copii 

Altcineva 

NS/NR 

Vă rugăm să ne precizaţi cine se ocupă 
de colectarea banilor pentru fondul 

clasei 

20,7% 

9,5% 

15,6% 

0,6% 

5,3% 

0,3% 

48,0% 

Parinte 

Cadre didactice 

Diriginte 

Directiune 

Copii 

Altcineva 

NS/NR 

Vă rugăm să ne precizaţi cine 
stabileşte destinaţia banilor pentru 

fondul clasei 

31,0% 

3,1% 

9,2% 

0,3% 

7,3% 

0,3% 

48,7% 

Parinte 

Cadre didactice 

Diriginte 

Directiune 

Copii 

Altcineva 

NS/NR 

Vă rugăm să ne precizaţi cine se ocupă 
de efectuarea cheltuielilor pentru 

fondul clasei 

Aproape jumătate dintre părinţi afirmă ca nu ştiu cine se ocupă cu colectarea banilor pentru fondul clasei, cine stabileşte destinaţia acestor sume sau cine efectuează 

cheltuielile. 
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Educaţie gratuită contra cost: 

20,6% 

13,3% 

4,0% 

4,3% 

57,8% 

Intotdeauna cand se 
efectueaza o cheltuiala … 

In majoritatea cazurilor 

Rar 

Foarte rar 

Niciodata 

Vi se cere opinia  în ceea ce priveşte destinaţia banilor 
din fondul clasei? 

71,9% 

14,7% 

4,5% 

3,4% 

3,1% 

Discutii in cadrul 
sedintelor cu parintii 

Telefonic, printr-un sms 

Comunicari pe grupul de 
facebook al clasei 

Comunicari pe grupul de 
whatsapp al clasei 

Prin intermediul copilului 

Vă rugăm să ne precizaţi metodele prin care sunteţi 
consultat 

19,8% 

14,5% 

3,1% 

2,7% 

59,9% 

Intotdeauna 

In majoritatea cazurilor 

Rar 

Foarte rar 

Niciodata 

Vă este raportat modul în care a fost utilizat fondul 
clasei? 

59,3% 

18,8% 

2,5% 

2,3% 

1,7% 

0,3% 

5,5% 

9,7% 

Comunicari directe la sedintele cu parintii 

Rapoarte, bonuri fiscale si chitante 

Email 

Postari pe grupul de whatsapp al clasei 

Postari pe grupul de facebook al clasei 

Postari grupul de facebook al clasei 

Telefonic, prin sms 

Prin intermediul copilului 

Dacă DA, sub ce formă se face raportarea? 

Daca da 

Daca da 
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Educaţie gratuită contra cost: 

6,4% 

7,2% 

1,3% 

4,0% 

81,1% 

Intotdeauna participa 

In majoritatea cazurilor 
participa 

Rar 

Foarte rar 

Niciodata 

Copilul dvs. participă la deciziile referitoare la 
destinaţia banilor din fondul clasei? 

45,6% 

29,2% 

13,5% 

6,4% 

2,9% 

2,30% 

Discutii la orele de dirigentie 

Discutii cu ceilalti colegi 

Intalniri cu directorul scolii si alti elevi 

Sedinte in cadrul comitetului de elevi 

Sedintele cu parintii 

Alte metode 

Vă rugăm să ne precizaţi care sunt metodele prin care copilul se 
implică în aceste decizii 

Daca da 

Majoritatea părinților afirmă că nu sunt consultaţi cu privire la destinaţia banilor din fondul clasei sau că nu le este raportat cum a fost folosit 

acesta. 

Implicarea copiilor in deciziile referitoare la destinaţia fondului clasei este extrem de redusă. 


