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Cine-l vede pe copil cum creşte? Nimeni! Numai cei care 
vin din altă parte spun: “Vai, ce a crescut!”. Dar nici 
mama, nici tata nu l-au văzut cum creşte. El a devenit în 
timp. Şi în fiecare clipă a fost ceea ce urma să fie.”  
(Antoine de Saint-Exupery)  
 

Părintele cum crește ? Cum devine el părinte ? Și cum 
evoluează legătura părinte – copil în această devenire a 
fiecăruia dintre cei doi actori ?  

Sunt întrebări la care vom încerca să răspundem în cadrul 
acestui studiu. 
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PREFAŢA  

 

Prezentul studiu reprezintă a doua lucrare de cercetare asupra opiniilor părinţilor, profesioniştilor şi 
persoanelor cu funcţii de decizie, cu privire la activitatea de educaţie parentală. 

Faţă de studiul anterior (2010), prezenta lucrare este reprezentativă la nivel naţional, fiind bazată pe un 
număr mult mai mare de subiecţi, respectiv  un eşantion de 1173 de respondenţi.  

Folosind experienţa anterioară cu punctele tari şi punctele slabe, au fost aduse o serie de îmbunătăţiri 
instrumentelor de lucru şi metodologiei. Ca urmare, am considerat că, pentru a obţine răspunsuri de la cât 
mai mulţi reprezentanţi ai grupurilor ţintă şi pentru ca acurateţea şi claritatea răspunsurilor să fie cât mai 
bună, este indicat să adoptăm metoda interviului direct, pentru ambele categorii ale grupului ţintă.*   

„Studiul de cercetare cu privire la educaţia parentală şi nevoia de servicii de sprijin pentru părinţi” este 
menit să servească drept fundamentare pentru elaborarea Strategiei Naţionale pentru Educaţie 
Parentală. Metodologia studiului permite, pe de o parte, identificarea nevoii de sprijin, exprimate de 
părinţi, a doleanţelor şi a sugestiilor acestora, cât şi, pe de altă parte, identificarea viziunii pe care 
profesioniştii şi decidenţii o au referitor la necesitatea educaţiei parentale şi a modului de punere în 
practică a acesteia.  

Concluziile studiului vor fi preluate şi asimilate în conţinutul Strategiei Naţionalepentru Educație Parentală 
pentru ca aceasta să conducă la iniţierea şi dezvoltarea unor servicii necesare, adecvate şi accesibile 
tuturor categoriilor de părinţi, din ambele medii de rezidență (urban și rural), precum și problematicilor 
variate cu care aceștia se confruntă. Totodată, pornind de la răspunsurile decidenţilor, Strategia 
Naţionalăpentru Educație Parentală va ţine cont şi de posibilităţile reale de aplicare, de direcţiile propuse 
şi de variantele de organizare (centralizată, descentralizată sau adoptând alte soluţii) care se regăsesc în 
cadrul studiului. 

Elaborarea „Studiului de cercetare cu privire la educaţia parentală şi nevoia de servicii de sprijin pentru 
părinţi” s-a făcut în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, care şi-a declarat 
susținerea față de acest proiect, precum şi în colaborare cu Inspectoratele şcolare din judeţele 
selecţionate pentru studiu. Aplicarea chestionarelor, efectuarea interviurilor şi întreaga muncă de 
coordonare a activităţii de culegere a datelor din teren s-a realizat prin contribuţia benevolă a inspectorilor 
școlari de specialitate și a cadrelor didactice din judeţele ţintă. Pe această cale, mulţumim tuturor celor 
care au participat, cu competenţă şi abnegaţie la efectuarea acestui studiu și, în mod deosebit, 
inspectorilor școlari pentru învățământul preșcolar, care au coordonat eficient activitatea pe plan local, 
respectiv: Aurora Vârtei (jud. Alba), Georgeta Toma (jud. Argeș), Crina Clapou (jud. Bistrița-Năsăud), 
Gabriela Necula (jud. Brașov), Cristina Mangiurea (jud. Brăila), Georgeta Iordache (sect.1, București), 
Georgeta Matei (sect.5, București), Georgica Olteanu (jud. Călărași), Lolica Tătaru (jud. Cluj), Cristina 
Ciocoiu (jud. Dolj), Gabriela Berbeceanu (jud. Hunedoara), Anişoara Ciobanu (jud. Ilfov), Irina Trifan (jud. 
Mureș), Adriana Manolache și Mariana Ilie (jud. Prahova), Valentina Lucia Souca (jud. Sălaj), Daniela 
Răileanu (jud. Suceava), Lavinia Supuran (jud. Timiș), Maria Andreea Din (jud. Vâlcea).  

Totodată, mulțumim primarilor, altor reprezentanți ai autorităților locale, persoanelor cu funcții de decizie 
și profesioniștilor din diverse instituții care au acordat interviurile și au completat chestionarele, 
contribuind astfel la elaborarea acestui studiu. 

De asemenea,adresăm mulţumiri Reprezentanţei UNICEF în România, care, de-a lungul anilor, a fost 
alături de Fundaţia Copiii Noştri, în întreaga activitate de dezvoltare şi promovare a educaţiei parentale, în 
realizarea studiilor de cercetare în acest domeniu şi în activitatea de lobby pentru ca educaţia parentală 
să fie disponibilă, funcţională şi cât mai accesibilă părinţilor, în beneficiul copilului. 
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Subliniem că realizarea acestui studiu de cercetare a fost posibilă în cadrul proiectului “Promovarea 
Strategiei Naţionale pentru Educaţie Parentală”, co-finanţat de Programul de Cooperare Elvețiano-Român 
şi dorim să adresăm mulţumirile noastre, atât Programului de Cooperare Elvețiano-Român, cât şi, în mod 
deosebit, Ambasadei Elveţiei în România pentru sprijinul acordat. 

……………………………… 

* Studiul anterior a avut un eşantion de 268 subiecţi, chestionarele pentru decidenţi au fost distribuite 
electronic, dar răspunsurile primite au reprezentat sub 10 % din numărul chestionarelor trimise. 
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Întreaga activitate de elaborare a Strategiei naționale pentru educație parentală este realizată prin 
contribuția unui Comitet de Coordonare, din care fac parte reprezentanți ai autorităților guvernamentale 
din domeniul educației, protecției și sănătății copilului, reprezentanți UNICEF, precum şi reprezentanți ai 
societății civile. 
 
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea politicilor naționale în domeniul educației parentale, 
prin promovarea unei Strategii naționale pentru educație parentală.  
 
În ceea ce privește obiectivele specifice ale proiectului, acestea vizează:  
 

 transferul,  în România, de la partenerul elvețian, a experienței, a sistemului de lucru, a metodelor 
și instrumentelor specifice educației parentale, ca unul din domeniile cele mai importante din punct 
de vedere educațional și social care este încă într-o formă incipientă de dezvoltare în România;  

 crearea unui cadru legal specific pentru educația parentală, corelat și integrat în cadrul legal 
general din România în domeniul educației, protecției sociale, sănătății și culturii;  

 organizarea unei campanii de informare și implicare a comunității pentru promovarea Strategiei 
naționale pentru educație parentală. 

Proiectul propune printre beneficiarii direcţi atât decidenți și persoane – cheie din sfera educației, 
sănătății, protecției sociale a copilului și familiei, reprezentanţi ai autorităţilor locale cât şi profesionişti, 
părinţi, reprezentanţi ai ONG-urilor din domeniu.   
 
Beneficiari indirecți  ai proiectului vor fi aproximativ 3 milioane de părinți din România, care vor putea 
beneficia de implementarea Strategiei naționale pentru educație parentală, precum și o serie de instituții 
de la nivel central și local, organisme și organizații, profesioniști din domeniul educației, al asistenței 
sociale, al sănătății interesați de domeniul educației parentale. 
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3. Cea mai potrivită modalitate de implementare a Strategiei naționale pentru educație parentală ; teme 
de interes, activități și surse de informare pentru educația parentală. 
 
Din această perspectivă, și focus-grupurile cu părinții, derulate în trei judeţe, altele decât cele în care 
au fost aplicate chestionarele, respectiv Teleorman, Ialomița și Ilfov, au urmărit aceleași aspecte, reluând, 
în cadrul temelor dezbătute atât aspecte ce se regăsesc în chestionarul adresat decidenților cât şi 
întrebări ce se regăsesc în chestionarul adresat părinților (Anexa nr 6). Astfel, primele 3 teme se referă la  
necesitatea implementării unei Strategii naționale pentru educație parentală, cu detalii despre 
instituțiile/autoritățile responsabile, varianta de implementare propusă şi categoriile de profesioniști 
implicate, iar următoarele teme se referă îndeosebi la aspecte legate de serviciile pentru părinți existente 
sau necesare la nivel de comunitate și sursele de informare în domeniul educației parentale, cu accente 
deosebite privind situația din comunitățile rurale, considerand că aici nevoia de inițiere si dezvoltare a 
unor servicii de sprijin pentru părinți este mai acută. 
 
III.3. Unităţi/instituţii implicate. Populaţia investigată 
 
„Studiul de cercetare cu privire la educaţia parentală şi nevoia de servicii de sprijin pentru părinţi” şi-a 
propus să abordeze domeniul investigat, apelând la un eşantion naţional reprezentativ la nivelul țării, care 
să reflecte principalele caracteristici ale unităţilor/ instituţiilor sau ale persoanelor care pot oferi informații 
relevante în acest sens. 
 
Astfel, principalele caracteristici avute în vedere au fost: 
• reprezentarea geografică şi etnică; 
• reprezentarea mediului de rezidenţă (urban – cu două alegeri: municipiu/capitală de judeţ şi alt oraş şi 
rural – sate și comune). 
 
Pentru o reprezentare geografică şi etnică cât mai diversificată, au fost selectate următoarele 16 judeţe, 
câte 2, aleator, din fiecare regiune de dezvoltare: Alba, Argeș, Brăila, Bistrița, Brașov, Călărași, Cluj, Dolj, 
Hunedoara, Ilfov, Mureș, Prahova, Sălaj, Suceava, Timiș, Vâlcea și 2 sectoare din București, respectiv, 
sectorul 1 și sectorul 5. În fiecare județ s-a decis aplicarea chestionarelor în municipiu, într-un alt oraș și 
în două comune.  
 
Astfel, studiul s-a desfăşurat în 71 de localităţi, cu o pondere de 65,53% - urban și 34,47% - rural, pentru 
grupul decidenților și 55,33% - urban și 44,66% - rural, pentru grupul părinților. Ponderea urban – rural, 
pe de o parte, concordă cu ponderea populației la nivel de țară, respectiv: 56,4 % urban si 43,6,80% rural 
(la 1 ian. 2015 – sursa INS) și, pe de altă parte, se justifică și prin faptul că, pentru gupul 
decidenților/specialiștilor, instituțiile în care aceștia își desfășoară activitatea sunt, într-o proporție 
semnificativă, în mediul urban. 
 
Tabel nr.1 – Lista județelor și a localităților în care s-a derulat studiul.  
 

Nr.crt. Județ Localități - urban Localități - rural 
1. ALBA Alba-Iulia 

Aiud 
Bucerdea Vinoasă 
Vînțu de Jos 

2. ARGEȘ Pitești 
Cîmpulung 
Curtea de Argeș 
Topoloveni 

Bascov 
Berevoiești 

3. BISTRIȚA-NĂSĂUD Bistriţa  
Sângeorz-Băi 

Lechința 

4. BRĂILA Brăila Gemenele 
Ianca 

5. BRAȘOV Brașov 
Codlea 

Dumbrăvița 
Vulcan  

6. CĂLĂRAȘI Călăraşi 
Lehliu-Gară 

Ciocănești 
Modelu 

7. CLUJ Cluj-Napoca 
Turda 

Bonțida 
Viișoara  
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Tabel nr.2 – Instituții implicate în studiu 

 
Nr.crt

. Tipul de unitate/instituție 
Număr de 

respondenți Procent 
1. Administrația locală (Primărie / Consiliul local) 151 32.13% 
2. Grădiniță 73 15.53% 
3. Școală / Liceu 58 12.34% 
4. Biserică 25 5.32% 
5. Spital / CMI / Dispensar / Serviciu Ambulanță 24 5.11% 
6. Poliție / Poliție locală / Jandarmerie 23 4.89% 
7. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) 22 4.68% 
8. Inspectorat Școlar Județean (ISJ) 15 3.19% 
9. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

(DGASPC) 13 2.77% 
10. Agenți economici / Bănci 13 2.77% 
11. Asociații / Fundații 8 1.70% 
12. Agenții județene (AJOFM, AJFV, APIA etc.) 7 1.49% 
13. Casă de cultură/ Centru cultural / Club 6 1.28% 
14. Prefectură 6 1.28% 
15. Parlament / ministere 5 1.06% 
16. Consiliul Județean 4 0.85% 
17. Alte instituții locale 17 3.62% 
 Total 470 100.00% 

 
Un procent semnificativ de răspunsuri (35,74%) vine din zona instituțiilor de învățământ, din care : 
15,53% de la grădinițe, 12,34% de la școli / licee, 4,68% de la CJRAE și 3,19% de la inspectoratele 
școlare județene.  
De asemenea, un procent la fel de însemnat de răspunsuri (32,13%) vine din partea reprezentanților 
administrației publice locale (Primărie / Consiliul local).  
 
De asemenea, trebuie menționat şi faptul că, procente sensibil apropiate de informaţii provin de la 
decidenții din zona bisericii (5,32%), urmați îndeaproape de cei ai instituţiilor de profil medical (5,11%) și 
de cei ai instituțiilor din zona ordinii și protecției cetățeanului – Poliție / Jandarmerie (4,89%). Aceste 
instituții fiind, de regulă, văzute ca suport al celor din linia întâi, deja menționate în paragraful anterior.  
 
În ceea ce privește zona decidenților de nivel superior (Prefectură, Consiliul Județean, Parlament, 
ministere), remarcăm un procent însumat destul de modest (3,19 %)  justificat atât prin numărul relativ 
redus al instituțiilor  respective (instituții, de regulă situate la vârf și, implicit, reduse ca număr),  cât și prin  
dificultățile întâmpinate de operatorii de teren in a-i contacta.   
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Figura nr.3 – Distribuția respondenților decidenți, pe tipuri de instituții 

 

 
 
 
Respondenţii părinţi 
 
Cel de-al doilea grup investigat, constituit din 703 părinţi din cele 16 judeţe ale ţării și 2 sectoare ale 
municipiului București, a prezentat câteva caracteristici importante şi relevante pentru rezultatele şi 
concluziile prezentului studiu şi, de aceea, le vom scoate în evidenţă în cele ce urmează: Așadar, într-o 
proporţie însemnată, părinţii din eşantion au fost: 
1 – femei, 
2 - cu vârsta între 30 și 40 de ani, 
3 – cu studii superioare, 
4 - care locuiesc în mediul urban, 
5 – căsătorite, 
6 - cu serviciu, 
7 - cu unul sau doi copii. 
 
În acest context, o primă constatare, legată de grupul de părinți investigat, poate fi făcută și, anume: 
mamele ocupate și cu studii superioare au fost ceva mai receptive și disponibile în a oferi informații 
despre nevoile lor privind creșterea și educația copiilor lor, precum și despre necesitatea unor servicii de 
sprijin în acest domeniu, ceea ce, putem spune, crește calitatea și relevanța informațiilor prelucrate.  
 
III.4. Derularea studiului 
 
Având în vedere faptul că Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și-a declarat susținerea 
față de acest proiect și, implicit, față de demersul de a realiza „Studiul de cercetare cu privire la educaţia 
parentală şi nevoia de servicii de sprijin pentru părinţi”, s-a ales o soluție cât mai sigură pentru relevanța 
rezultatelor și anume: în județele selectate aleator (câte două județe din fiecare regiune de dezvoltare și 
două sectoare ale municipiului București) au fost contactați inspectorii școlari de specialitate pentru 
învățământul preșcolar, care au primit informația de bază cu privire la derularea studiului (vezi Anexele 
nr.3, 4, 5) și chestionarele (vezi Anexele 1, 2). Aceștia, în baza unui contract de voluntariat au fost numiți 
coordonatori locali și, la rândul lor, au selectat și instruit un număr de operatori (între 4 și 8/10 în funcție 
de numărul de persoane de intervievat, distanțe, tipuri de instituții, timp dedicat activității de operator-
voluntar etc.). 
 

32%
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12%

5%

5%

5%

5%
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3%

3%

2% 1%
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Așadar, după elaborarea instrumentelor şi selectarea judeţelor, respectiv a localităţilor, s-a realizat, la 
începutul lunii septembrie, o întâlnire de lucru pregătitoare, cu inspectorii școlari pentru învățământul 
preșcolar. Cu acest prilej, au fost distribuite și cele două tipuri de chestionare și materialele – suport, 
respectiv  Instrucțiuni pentru operatori (Anexa nr.4) și Delegație pentru operatori (Anexa nr.5)  în judeţele 
implicate în acest studiu. 
 
Astfel, inspectorii școlari pentru învățământul preșcolar, în calitate de coordonatori locali au devenit 
responsabili cu implementarea instrumentelor (chestionare și materiale-suport), cu monitorizarea derulării 
procesului de culegere a informațiilor și, respectiv, cu transmiterea, la timp, a chestionarelor completate 
către Fundația Copiii Noștri.  
 
Ulterior, în fiecare dintre cele 16 judeţe selectate și în cele 2 sectoare ale municipiului București, au fost 
organizate, pe bază de voluntariat, interviuri directe, atât cu decidenți/profesioniști, cât și cu părinți, cu 
sprijinul operatorilor de teren nominalizați de către inspectorii pentru învățământul preșcolar. Operatorii au 
primit câte o mapă cu instrumentele-suport (chestionare, delegație, instrucțiuni) și au demarat aplicarea 
chestionarelor pentru cele două grupuri țintă, ținând cont de următoarea schemă-cadru: 
 
- în orașul - municipiu de județ : chestionare aplicate la 10 decidenți și 10 părinți: 
- într-un alt oraș din județ : chestionare aplicate la 5 decidenți și 10 părinți: 
- în comune/sate din județ : chestionare aplicate la câte 5 decidenți și 10 părinți, în fiecare comună/sat.   
 
Conform acestei scheme, după care au fost aplicate chestionare la cel puțin 25 de decidenți și 40 de 
părinți  pentru fiecare județ, numărul planificat al respondenților urma să fie de 420 decidenți (400 din 
județe și 20 din cele 2 sectoare ale municipiului București) și de 660 părinți (640 din județe și 20 din cele 
două sectoare dale municipiului București). În mod efectiv, însă, s-au obţinut răspunsuri de la 470 
persoane de decizie (308  din mediul urban și 162 din mediul rural)  și 703 părinți (393 din mediul urban şi 
310 din mediul rural). 
 
Ulterior, chestionarele au fost introduse în baze de date, prelucrate cu programul SPSS și răspunsurile 
analizate și interpretate pentru a furniza concluzii și recomandări pertinente pentru sistemul de educație, 
pentru decidenți și specialiști, pentru persoanele interesate de acest subiect, pentru societate în general.  
 
 
III.5. Puncte tari, limite şi dificultăţi ale studiului 
 
Realizarea „Studiului de cercetare cu privire la educaţia parentală şi nevoia de servicii de sprijin pentru 
părinţi”, a oferit echipei care a avut responsabilitatea acestuia o serie de satisfacții, dar și o mulțime de 
provocări. În acest context, vom menționa, în cele ce urmează, atât punctele tari  care au condus la 
obținerea rezultatelor prezentate în acest studiu, cât și limitele și dificultățile care au făcut ca provocările 
să se transforme în soluții eficiente, în etapa de culegere a informațiilor sau în etapa de analiză.  
 
Puncte tari 
 
Faptul că Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a acceptat să susțină și să se implice în 
culegerea datelor, prin intermediul inspectorilor școlari pentru învățământul preșcolar, a condus la un plus 
de rigoare și responsabilitate în procesul de culegere a datelor și, prin urmare, la prelucrarea cu ușurință 
a acestora și creșterea relevanței rezultatelor, în faza de interpretare. 
 
Acuratețea datelor și numărul limitat de chestionare care nu au putut fi prelucrate (sub 1%) au fost 
determinate de sprijinul pe care l-au obținut intervievații din partea operatorilor și, implicit, de calitatea 
umană și profesională a acestora. 
 
Contractele de voluntariat încheiate cu coordonatorii locali (inspectorii școlari pentru învățământul 
preșcolar din cele 16 județe și cele 2 sectoare ale municipiului București) și recompensarea operatorilor 
de terem prin adeverinţe care atestă contribuţia la realizarea studiului au adus acestora beneficii, în plan 
profesional și au contribuit la îmbunătățirea percepției părinților și a instituțiilor/autorităților de la nivel 
central/local cu privire la profesia didactică. 
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Numărul mare de respondenți, care depășește așteptările inițiale care se limitau la aproximativ 400 de 
decidenți și aproximativ 640 de părinți, confirmă interesul crescut, la nivel național, pentru tema lansată, 
respectiv pentru educația parentală. 
 
Limite și dificultăți  
 
Anvergura studiului, dată îndeosebi de eșantionul mare și, în acest sens, reprezentativ la nivel național, a 
impus un volum foarte mare de muncă pentru culegerea, prelucrarea și interpretarea datelor. În plus, 
lipsa unui buget suficient, alocat unui număr corespunzător de operatori, care să facă față dimensiunii 
eșantionului și provocărilor geografice a constituit o mare dificultate.  
 
Această provocare a condus la găsirea soluției, care s-a dovedit a fi fost optimă, aceea a implicării, cu 
susținerea Ministerului Educației Naționale și a Cercetării Științifice, a inspectorilor școlari pentru 
învățământul preșcolar (în calitate de coordonatori locali) și a cadrelor didactice din grădinițe/școli (în 
calitate de operatori de teren). 
 
Complexitatea şi numărul mare de întrebări cuprinse în chestionare, mai ales cele adresate părinţilor, a 
determinat un timp prelungit de aplicare a chestionarului. În plus, completarea întrebărilor deschise cu 
diverse opţiuni sau soluţii/propuneri alternative au determinat creşterea timpului acordat răspunsurilor şi 
complexităţii acestora, fapt care, ulterior, a condus la creşterea timpului necesar prelucrării informației. 
 
Provocarea, în sine, a fost depășită cu sprijinul operatorilor care au înțeles importanța studiului și a 
culegerii cu acuratețe a datelor și și-au adaptat programul de lucru, dialogul și strategiile suportive 
diferitelor nevoi ale intervievaților. Totodată, echipa care a prelucrat datele și-a adaptat, la rîndu-i, timpul 
alocat acestei activități, acordând a atenție deosebită răspunsurilor la întrebările deschise  și corelării 
acestora cu răspunsuri date la alte întrebări cu teme concurente. 
 
Perioada de culegere a datelor s-a suprapus cu perioada începutului de an școlar şi, în acest context, au 
intervenit o serie de fluctuaţii şi modificări în structura unităţilor/ instituţiilor implicate în studiu, în 
programul acestora și al operatorilor implicați. Acest lucru a îngreunat procesul de culegere a datelor şi 
de transmitere a lor către Fundația Copiii Noștri. 
 
Planificarea inițială privind procesul de culegere a datelor a trebuit sa sufere modificări și adaptări în 
funcție de posibilitățile practice din teren, ceea ce a determinat o modificare a calendarului general al 
elaborării studiului.  
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social larg. În plus, valorile familiale, exercitarea rolurilor şi reţeaua raporturilor interpersonale din cadrul 
familiei sunt primele repere colective care permit copilului şi adolescentului înţelegerea funcţionării 
universului social, ca parte a unui proces necesar de maturizare. 
 
În acest proces de maturizare progresivă, comportamentele şi atitudinile părinţilor, complementare cu 
cele ale altor persoane din mediul imediat, reprezintă experienţe de socializare decisive pentru evoluţia 
ulterioară a personalităţii copilului și oferă acestuia şansa dobândirii echilibrului emoţional, menţinerii 
integrităţii personalităţii, integrării sale în viaţa socială. 
 
Rolul adultului în dezvoltarea copilului 
Relaţia dintre copil şi părinte este definită de dependenţă, iar sensul de derulare al acestei relaţii este 
acela de a oferi copilului stimulii necesari dobândirii independenţei.  
 
Mulţi dintre noi suntem tentați să spunem despre copil : “este mic, ce înţelege el?!” Uităm, însă, că un 
copil poate fi mic, dar nu și incapabil. El are nevoie de sprijin pentru a creşte şi pentru a se dezvolta, 
pentru a-şi dezvolta competenţele.  
 
În acest proces de dezvoltare, părintele  trebuie să știe când trebuie să facă un pas înapoi și să lase 
copilul să-și dezvolte autonomia și să se bucure de ea și de competențele dobândite treptat.  
În acest sens, vom trece în revistă principalele teorii care amintesc de elementele care construiesc şi 
susţin constelaţia parentalităţii și care vorbesc de rolurile pe care adulții cei mai importanți din viața 
copilului (părinții - mamă și/sau tată) le au în viaţa copilului şi în susţinerea dezvoltării integrate a 
acestuia. 
 

Autorul  
 

Afirmă că... 

Arnold Gesell 
 

Rolul părintelui este de a susţine copilul în identificarea predispoziţiilor interne 
şi de a-i pune la dispoziţie un mediu care să-i susţină maturarea. 

Sigmund Freud Părinţii sunt responsabili de dezvoltarea psihică a copilului. 

Kurt Lewin  Comportamentul se conturează în funcţie de  personalitatea, dar şi de mediul 
în care copilul creşte şi se dezvoltă. 

Jean Piaget Părinţii au nevoie să înţeleagă cum gândeşte copilul şi care sunt etapele de 
dezvoltare cognitivă ale acestuia pentru a îl susţine în dezvoltarea sa.  

Rogers Maslow 
 

Pentru a înţelege nevoile, sentimentele copilului şi pentru a-i răspunde nevoilor 
de creştere şi îngrijire,  părintele trebuie să utilizeze empatia.  

Bell Mischel 
 

Copiii şi părinţii îşi adaptează reciproc comportamentele, în funcţie de relaţia 
construită între ei. 

Ainsworth 
Bowlby 
 

Dacă copilul are încredere că persoana de referinţă afectivă (fie mama, fie 
tatăl) îi satisface nevoile, acest fapt se va reflecta în tipul de ataşament pe care 
îl dezvoltă. Ataşamentul îl susţine pe copil în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea 
sa integrată: în plan fizic, al sănătăţii, precum şi în plan cognitiv şi socio-
emoţional. 

Schaefer  
Braumrind 

Părinţii au capacitatea de a-şi ajusta forma de manifestare a parentalităţii lor în 
funcţie de fiecare copil în parte, de sexul acestora, de vârsta,etc. 

Holden Hinde 
 

Parentalitatea este un proces dinamic şi este influenţată de relaţiile din cadrul 
ei şi de modalitatea în care sunt ajustate aşteptările fiecărui participant în 
relaţie.  
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Autorul  
 

Afirmă că... 

Jay Belsky Competenţele parentale sunt influenţate de: 
resursele parentale: experienţele sale; încrederea în sine; atitudini; aptitudini; 
cunoștințe despre creşterea şi îngrijirea copilului; aşteptări de la copil;  
starea sa de sănătate; caracteristicile copilului: temperament; stare de 
sănătate; nivel de dezvoltare; sex; etc. 
context: calitatea relaţiilor maritale; reţeaua socială din care fac parte; sistemul 
de sprijin (familia extinsă, prieteni, reţea de servicii suportive la care apelează); 
valori şi credinţe culturale şi sociale; locul de muncă etc. 

Material tradus şi adaptat după D. McDermott,"Parenting education from K-12: Theoretical and empirical 
background and support.",2002 
 
Pledoariile oamenilor de ştiinţă vin să confirme relaţia strânsă între copil şi părinţii săi, felul în care fiecare 
participant în cadrul acestei relaţii se transformă, îşi dezvoltă capacităţile, aptitudinile şi îşi defineşte 
atitudinile, rolurile în raport cu ceilalți.  
 
Teoria atașamentului 
 
Conform teoriei atașamentului (Bowlby, John - 1969), indiferent de felul în care sunt tratați, majoritatea 
copiilor se atașează de părinții lor sau de persoanele care îi au în grijă.  
 
Funcția comportamentului de atașament are, ca prim rol, apropierea copilului de mamă. Copiii se nasc cu 
instinctul primar de a cere persoanelor apropiate, prin țipete sau alte modalități specifice, atenție și 
îngrijire. Apropierea permanentă de o anumită persoană, numită persoană de referință, determină 
copilului diverse experiențe de atașament.  
 
Comportamentul copiilor va fi întotdeauna direct proporțional cu comportamentul părinților/persoanei de 
îngrijire în funcție de nevoile acestuia și de satisfacerea lor. Așadar, putem constata dezvoltarea unui 
anumit tip de atașament la copil și în funcție de experiențele din copilărie ale propriilor părinți.  
 
Atașamentul poate fi securizant, nesecurizant, de evitare sau ambivalent.  
 
Copilul cu atașament securizant își va arăta nevoia de protecție, când se va simți în nesiguranță și va 
căuta figura de atașament, pentru a-și alina suferința, iar cel cu atașament nesecurizant va fi defensiv, 
abuziv sau supus forțat. Acesta va putea dezvolta comportamente nepotrivite și pe care le va ascunde 
față de părinți.  
 
Copilul cu atașament evitant nu va fi îngrijorat atunci când va fi separat de mama sa și chiar o va ignora 
când aceasta vine sau revine lângă el.  
 
Copilul cu atașament ambivalent își va masca nesiguranța prin încercarea asiduă de a căuta apropiere 
(va căuta, într-un mod abuzator, atenția părinților), în timp ce la fel de asiduu va căuta să îndepărteze 
persoana cu care relaționează. Copiii cu un astfel de tip de atașament sunt nervoși și agitați, iar părinții îi 
liniștesc cu greu ; ei sunt provocatori și pot să-și schimbe comportamentul într-unul dezarmant, neajutorat 
sau lingușitor (Kari Killen). Paradoxal, copiii dificili nu produc o creștere a vitezei de reacție și a eficienței 
parentale, ci dimpotrivă. 
 
Dintre toate tipurile de atașament enunțate anterior, atașamentul ambivalent expune cel mai mult copilul 
la violența îndreptată asupra lui. De asemenea, copilul nesocializat și fără abilități exersate de adaptare, 
poate deveni vulnerabil și ușor de expus la abuzuri fizice, psihice, sexuale.   
 
Prin determinarea tipului de atașament se pot anticipa unele tulburări de atașament sau comportamentale 
la copii și pot fi inițiate modificări în  îngrijirea acestora 
.  
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Tulburările de atașament sunt determinate și de neglijarea sau  indiferența părinților sau de inexistența 
unei persoane de referință pentru copil.  
În acest sens, spunem că părinții și educatorii sunt artizanii dezvoltarii copilului, iar atașamentul definește 
calitatea adaptării copilului la mediul social, precum și calitatea dezvoltării lui, pe tot parcursul vieții.  
Pentru a avea succes în demersul de prevenire a situațiilor de violență asupra copilului, identificarea 
tipului de atașament trebuie să facă parte din metodele profesioniștilor implicați.   
 
 Importanța educației parentale 
 
Copilul trebuie ”văzut” și ”înțeles” de către părinți și educatori ca o personalitate unică. Copilul este 
important pentru părinți indiferent de vârsta pe care o are. Cu toate acestea, ar fi de dorit să fie 
importante pentru părinți atât performanțele și comportamente pozitive ale copilului, cât și insatisfacțiile și 
comportamentele negative ale acestuia.   
 
În acest sens, educația parentală contribuie la informarea părinților cu privire la etapele de dezvoltare ale 
copilului, metodele de disciplină pozitivă, de construire a atașamentului, modurile în care poți face față 
unei dizabilități, bolilor copilariei etc. De asemenea, ea promovează educația bazată pe principii ferme, pe 
reguli, înțelegere, respect, ascultare și iubire.  
 
Prin educația parentală, părinții află că exprimarea deschisă a neputințelor sau a limitelor lor sunt atitudini 
firești și că, în acest mod, ei sunt incurajați să-și exprime ambivalența.  
 
În plus, beneficiile educației parentale sunt reprezentate de faptul că părinții ”se descoperă” ca parteneri 
ai copiilor, își descoperă propriul potențial de schimbare și propriile limite, își asumă parentalitatea.  
Noţiunea de parentalitate reprezintă exercitarea atribuţiilor de părinte şi îndeplinirea acţiunilor necesare 
acestei funcţii. 
 
În ultimele decenii, această funcţie, fie ea de natură fizică, psihică, raţională, socială, culturală sau 
economică,  a evoluat rapid, îndeosebi în direcţia diversificării modelelor familiale şi educaţionale şi s-a 
dezvoltat continuu, prin apariţia unor competenţe parentale noi. 
 
Cu toate acestea, studiile arată că reuşita educaţiei depinde nu numai de părinţi şi de capacitatea 
acestora de a exersa aceste competenţe multiple, dar şi de voinţa instituţiilor chemate să valideze şi să 
valorizeze responsabilităţile şi autoritatea parentală, de a fi alături de părinţi şi de a-i susţine în misiunea 
lor educativă.  
 
Parinții și educatorii trebuie să ceară și să primească ajutor pentru a înțelege cum să devină parteneri în 
interacțiunea lor cu copiii.  
 
De asemenea, profesioniștii (fie ei educatori sau alte categorii profesionale implicați în educația 
parentală) au rolul de a sprijini îmbunătățirea capacității părinților de a-și îngriji și sprijini copiii în diferitele 
etape ale evoluției lor, de a evalua legătura dintre funcția parentală, calitatea acesteia și repercursiunile 
asupra copilului, de a interveni pentru reabilitarea relației de atașament, în beneficiul dezvoltării copilului, 
atunci când este cazul etc. Pe de altă parte, chiar și educatorii se pot găsi uneori în situația de a-și 
descoperi propriile limite sau neputințe în relația cu copilul și, în astfel de situații, ei vor trebui să 
beneficieze de supervizare pentru a adopta optim această relație și, ulterior, dacă este cazul, pentru a 
putea sprijini familia. 
 
Susţinerea iniţierii, formării şi dezvoltării competenţelor parentale, dar și a dezvoltării profesionale și a 
sprijinului oferit profesioniștilor care au legătură cu acest domeniu  devine una dintre misiunile pe care 
statul trebuie să si le asume, dacă dorim ca educaţia copilului şi tinerilor să devină o acţiune coerentă, 
eficientă şi care să ofere şanse egale de dezvoltare și participare tuturor copiilor. 
 
 Demersuri privind educația parentală în România 
 
În România, până în anul 1989, implicarea părinţilor a  fost relativ limitată. Prin politica sa, statul comunist 
a încurajat transferarea responsabilităţii pentru educaţia şi dezvoltarea copilului către profesionişti din 
domeniul educaţiei şi protecţiei copilului, aceştia având competenţe multiple şi responsabilităţi cu privire 
la dezvoltarea şi educarea copilului. 



 

24 
 

 
După 1989, Ministerul Învăţământului şi Ministerul Sănătăţii (la acea dată) au recunoscut necesitatea 
sprijinirii activităţii tuturor categoriilor de personal implicat în creşterea şi educaţia copilului de la naştere 
la 7 ani (infirmiere, asistente medicale, educatoare), cât şi a părinţilor. S-a pus tot mai mult accentul pe 
promovarea, conceptului de „dezvoltare timpurie a copilului” (care cuprinde în sfera să o viziune hollistica 
asupra: sănătăţii, igienii,nutriţiei, educaţiei, protecţiei sociale. Ca și profesioniștii, părinții au nevoie să 
dețină abilități pentru toate aceste componente între care există o interdependență constantă și 
permanentă, precum şi pe aprofundarea căilor de realizare şi stimulare a acestei dezvoltări. 
 
Astfel, o scurtă prezentare a istoricului educaţiei părinţilor în România, care a început să se dezvolte 
la sfârșitul anilor 90, considerăm că este deosebit de utilă în contextul dat de problemele cu care se 
confruntă lumea contemporană şi, implicit, educaţia: 
 
1. În anul 1992, cu sprijinul UNICEF, a fost iniţiat un program pilot de educaţie timpurie - PETAS 
(Program de Educaţie Timpurie pe Arii de Stimulare) care a inclus şi o componentă de educaţie a 
părinţilor, în cadrul căreia au fost înfiinţate Centrele de Resurse pentru Părinţi (CRP). Programul s-a 
derulat cu rezultate relevante pentru sistemul de educaţie preşcolară şi, până la finalizarea lui în anul 
1998, a fost extins la nivel naţional cu ajutorul Inspectoratelor Şcolare Judeţene şi al autorităţilor publice 
locale care, în majoritatea cazurilor, au susţinut înfiinţarea şi dotarea unor noi Centre de Resurse  şi 
dotarea sălilor de grupă în acord cu principiile educaţiei timpurii. 
 
2. În cadrul alternativei educaţionale Step by Step, în perioada de după 1994, odată cu înfiinţarea 
grupelor Step by Step în grădiniţe din sistemul de stat, au fost derulate activităţi de individualizare a 
procesului de educaţie şi, implicit de educaţie a părinţilor, asemănătoare celor din programul PETAS.  
 
3. În anul 2000, Holt România, în parteneriat cu ANPDC şi cu sprijinul UNICEF a derulat programul de 
întărire a capacităţii DJASPC de a oferi educaţie parentală pentru părinţii cu copii de la naştere la 3 ani, 
după modelul Birth to Three din SUA, în fapt, un „pionierat” în domeniul educaţiei parentale şi, implicit, în 
domeniul educaţiei timpurii. După aproximativ zece ani de adaptare, a fost extins la categoria părinților cu 
copii mai mari, inclusiv cu copii școlari și se derulează cu succes și în prezent. 
 
4. Începând din anul 2000, Ministerul Educației, în parteneriat cu Fundaţia Copiii Noştri (FCN) cu 
asistență din partea UNICEF România, derulează Programul naţional de educaţie a părinţilor, pe baza 
metodei „Educaţi Așa” , elaborată şi experimentată de Institutul Olandez pentru Îngrijiri şi Bunăstare de pe 
lângă Universitatea din Utrecht (Netherlands Institute for Care and Welfare). Programul s-a dezvoltat 
treptat la nivel național și, ca urmare a rezultatelor foarte bune, a fost preluat în 2004 de către Ministerul 
Educației, baza de date și monitorizarea rămânând în continuare în responsabilitatea Fundaţiei Copiii 
Noştri. 
 
5. În intervalul 2004-2008, un alt parteneriat educaţional, între Asociaţia Română pentru Educaţie şi 
Dezvoltare (ARED) din Târgovişte, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei - ISE şi ISJ din 17 judeţe ale ţării a 
făcut posibilă derularea, cu sprijinul UNICEF, a proiectului-pilot „Educaţia viitorilor părinţi”. În cadrul 
acestuia au fost elaborate programa şi suportul de curs pentru activitatea opţională „ Educaţia viitorilor 
părinţi„ pentru clasele IX-XII  şi au fost elaborate şi tipărite Ghidul Profesorului şi Ghidul Elevului, 
instrumente care se găsesc la dispoziția elevilor și a profesorilor care doresc să se întâlnescă într-un 
opțional de acest tip și în acest moment. 
 
6. Începând cu anul şcolar 2006-2007, Centrul Parteneriat pentru Egalitate a încheiat o convenţie de 
parteneriat cu  Ministerul Educaţiei , în baza căreia a iniţiat, cu sprijinul UNICEF România, formări cu 
instructorii de părinţi din programul „Educăm aşa”, în vederea abordării educaţiei de gen în cadrul 
întâlnirilor cu părinţii. 
 
7. În 2010, în cadrul Centrelor pentru consilierea părinților ale Salvaţi Copiii, a fost pus la dispoziţia 
părinților programul Triple P (Positive Parenting Program). Triple P este un program de intervenţie la 
nivelul familiilor cu copii cu un risc crescut de a dezvolta probleme de comportament sau de sănătate 
mentală. Triple P a fost dezvoltat de Universitatea din Queensland – Australia. Acesta se aplică în 5 
centre pentru consilierea părinților din Bucureşti, Iaşi, Suceava, Târgu-Mureş şi Timişoara și asigură 
evaluare, intervenţie timpurie, tratament, psihoeducaţie, terapie de grup, intervenţie directă în familie şi 
şcoală, pentru părinţi şi copii în situație de risc. 
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8. Componente ale educației parentale au fost incluse în diferite programe derulate cu  fonduri  externe, 
după anul 2000, respectiv: 

 programe suport, tip „Școala părinților”, în cadrul proiectelor PHARE „Accesul la educație pentru 
grupurile dezavantajate”, derulate de Ministerul Educației, la nivel național, până în mai 2010; 

 înființarea de centre de resurse și de asistență pentru copii și părinți (inițiative ale Ministerului 
Educației, Salvați copiii, Fundația Copiii Noștri etc.) 

 module de formare continuă pentru cadrele didactice/alte categorii de personal implicat în 
dezvoltarea și protecția copilului, acreditate, în care se pune un accent deosebit și pe elementele 
de educație a părinților, derulate în cadrul unor proiecte  care vizează educația incluzivă, educația 
socio-emoțională sau educația antepreșcolară (inițiative ale Ministerului Educației, UNICEF, 
RENINCO, Fundația Copiii Noștri, Centrul pentru Dezvoltare Profesională Step by Step  etc.). 

 
9. Studii relevante privind competențele parentale și nevoia de educație parentală în România au fost 
elaborate în ultimii zece ani, respectiv: 
 
-   Centrele de Resurse pentru părinți în învățământul preșcolar  (UNICEF, 2004); 
 
Studiul realizează o diagnoză a stării de la acel moment a Centrelor de resurse pentru părinţi, înființate cu 
ajutorul UNICEF România, în perioada 2002 – 2004, în baza căreia se preconiza elaborarea unui statut al 
acestor centre, văzute ca o platformă a unor relaţii instituţionale de parteneriat în beneficiul copilului. 
 
- Cunoştinţe, abilităţi şi practici parentale în România (UNICEF, 2007); 
 
Este pentru prima dată în România când se realizează, pe un eșantion reprezentativ la nivel național, un 
studiu care explorează într-o manieră integrată competențele parentale și care include cunoștințe, practici 
și atitudini despre creșterea, îngrijirea și educarea copiilor de la naștere până la vârsta de 7 ani. 
                                                     
- Educația Parentală în România (UNICEF, 2011); 
 
Studiul creează un inventar al programelor de educaţie parentală, oferite de organizaţii 
nonguvernamentale active în domeniul protecţiei copilului şi oferă o imagine a caracteristicilor acestor 
programe, care să poată ghida politicile de sprijinire a familiei şi parentalităţii în România; totodată, 
cercetarea întreprinsă urmărește şi analiza curriculară a principalelor programe naţională de educaţie 
parentală care au imprimat anumite sensuri şi semnificaţii procesului de sprijinire în exercitarea 
parentalităţii. 
 
Cunoștințe, atitudini și practici parentale ale familiilor și persoanelor care îngrijesc copii cu vârsta  
 între 0-6 ani (UNICEF România, 2014) 
 
Finalitatea acestui studiu a vizat extinderea, la nivel național, a serviciilor de dezvoltare timpurie și 
educație parentală, într-o manieră accesibilă și sustenabilă, adresate cu prioritate părinților și copiilor din 
comunitățile marginalizate, inclusiv comunitățile de romi. 
 
Programele și proiectele derulate de Ministerul Educaţiei în calitate de beneficiar sau de partener, alături 
de terți, în sistemul de educație, precum și studiile realizate în domeniu scot în evidenţă trei aspecte 
importante: 
 
- nevoia de intervenţie în vederea reducerii repetenţiei, în special la nivelul învăţământului primar, şi a 
părăsirii timpurii a şcolii, precum şi de reducere a inegalităţilor sociale.  
- atragerea şi educarea familiei începând din perioada timpurie a dezvoltării copilului, asigurându-se, 
astfel, intervenţia corespunzătoare, alături de instituţiile statului, în domenii deficitare precum: mortalitate 
infantilă, separarea copiilor de familie, abandon familial şi abandon şcolar, informare privind creşterea şi 
îngrijirea copilului, drepturile copilului. 
- necesitatea unui sistem de educaţie parentală, centrat nu numai pe educaţia copilului, ci şi pe îngrijirea 
şi protecţia acestuia, pe stimularea interesului pentru o nouă cultură familială şi pe ideea de incluziune 
socială, deschis tuturor, inclusiv tinerilor, ca viitori potenţiali părinţi.  
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Pași pentru construirea unui sistem de educație parentală în România 
 
Pentru a veni în sprijinul părinților și a lipsei înregistrate de aceștia în domeniul competențelor parentale, 
semnalată la nivelul societății românești, Ministerul Educației, cu sprijin financiar UNICEF și împreună cu 
parteneri de la nivel central (Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 
Ministerul Sănătății, Ministerul Administrației și Internelor), dar și cu sprijinul organizațiilor 
neguvernamentale cu expertiză în domeniu, a realizat, în perioada 2008-2010, Strategia naţională 
integrată de formare şi dezvoltare a competenţelor parentale.  
 
Documentul, în sine, ca proiect supus dezbaterii publice, în 2010, de către Ministerul Educației și încă 
nepromovat la momentul apariției acestui studiu, urmărește perfecţionarea dezvoltării personale, sociale 
şi profesionale, pe durata întregii vieţi, a indivizilor, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii, atât a acestora, 
cât şi a colectivităţii lor, iar credo-ul de la care porneşte este: Toţi părinţii şi tinerii, ca potenţiali viitori 
părinţi, trebuie să beneficieze de sprijin pentru o educaţie parentală de calitate, nediscriminatorie, 
participativă şi internaţionalizată, să dobândească abilităţi parentale şi capacitatea de a comunica eficient. 
 
După elaborarea strategiei mai sus amintite, pentru asigurarea unei eficiente implementări, consultările 
dintre Ministerul Educaţiei și UNICEF au condus la concluzia că se impune realizarea unui studiu privind 
impactul pe care l-ar avea un astfel de document în spațiul public și în rândul beneficiarilor direcți, părinții. 
 
În acest context, în 2010, cu sprijinul UNICEF, a fost elaborat Studiul privind necesitatea 
implementării Strategiei Naţionale Integrate de Formare şi Dezvoltare a Competenţelor Parentale.  
 
Studiul a reuşit să adune opinii cu privire la necesitatea educaţiei parentale în România, în contextul în 
care  şi-a propus să sprijine redefinirea, promovarea şi punerea în aplicare a Strategiei Naţionale 
Integrate de Formare şi Dezvoltare a Competenţelor Parentale deja elaborată. Ca urmare, din analiza 
datelor cuprinse în acest studiu reiese clar necesitatea stringentă cu privire la structurarea şi organizarea 
unui sistem naţional integrat de educaţie parentală, care să aibă la bază o strategie naţională în domeniu. 
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Figura nr. 5 - Distribuţia respondenţilor in funcţie de mediul de rezidenţă 

 

 
 
În cele ce urmează vom analiza răspunsurile decidenților/specialiștilor la cele 9 întrebări adresate prin 
interviu direct:  
Întrebarea 1. Gândindu-vă la importanța educației parentale, ați spune că este...? (o singură variantă de 
răspuns) 
  1 – Foarte importantă  3 – Destul de importantă  
  2 – Importantă                          4 – Nu prea importantă 
  0 – NS/NR 
 
Din totalul de 470 decidenți/specialiști intervievați 90,43% consideră că educația parentală este foarte 
importantă, 6,17% consideră că aceasta este importantă și doar 2,98% o consideră destul de importantă. 
 

Tabel nr. 3 - Importanța atribuită  de respondenți educației parentale 
   

Importanța educației 
parentale Nr. total de răspunsuri Procentaj 

Foarte importantă 425 90.43% 
Importantă 29 6.17% 
Destul de importantă 14 2.98% 
Nu prea importantă 0 0.00% 

Nu ştiu/nu răspund 
 2 0.43% 

Total 470 100.00% 
 
 

Tabel nr.4 - Repartizarea răspunsurilor referitoare la importanţa educaţiei parentale pe medii de 
rezidenţă 

 
Importanța educației 

parentale Urban Rural Total 

Foarte importantă 279 (65,64%) 
146 

(34,36%) 425 
Importantă 18 (62 %)  11(38%) 29 
Destul de importantă 9 5 14 
Nu stiu/nu raspund 2 0 2 
Total 308 162 470 

Urban
65,53%

Rural
34,47%
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Se constată că, atât în urban, cât şi în rural, persoane de decizie consideră educaţia parentală foarte 
importantă şi importantă, iar proporţia între respondenţi, rezidențăpe cele două medii de rezidență 
reflectă, cu mici abateri, repartizarea generală între respondenţi pe medii de reşedinţă de cca. 2/3 faţă de 
1/3. 
 
Întrebarea 2. În ce măsură considerați că este nevoie de o strategie națională pentru educație parentală 
care să abordeze în mod integrat toate aspectele creșterii, educației și dezvoltării copilului? (o singură 
variantă de răspuns) 
 
      1 – În foarte mare măsură           3 – În mică măsură  
     2 – În mare măsură            4 – Deloc 
     0 – NS/NR 
 
211 decidenți/specialiști din mediul urban (44,89%) și 116 din mediul rural (24,68%) consideră că avem 
nevoie într-o foarte mare măsură de o strategie pentru educație parentală care să abordeze în mod 
integrat toate aspectele creșterii, educației și dezvoltării copilului. Doar 1,27% dintre decidenții/specialiștii 
din mediul urban și 0,21% dintre cei din rural apreciază în mică măsură nevoia de o strategie națională 
pentru educație parentală.  
 
Repartizarea pe județe a răspunsurilor la această întrebare se găsește în anexa nr 7. 
 
Întrebarea 3. Care sunt cele mai importante teme privind educația copilului pe care ar trebui să le 
abordeze strategia națională pentru educație parentală?  
 
Temele asupra cărora au fost rugați să se exprime au fost următoarele: 

 Sănătate; 
 Drepturile copilului; 
 Educație civică și comportament social; 
 Educație ecologică. 

 
Decidenții/specialiștii consideră, în proporție de 92,55%, că un loc prioritar trebuie ocupat de Educația în 
familie. În ordinea descrescătoare a procentelor atribuite, următoarele domenii/teme, asupra cărora 
decidenții au fost rugați să se exprime, sunt: Sănătate (81,27%), Educație civică și comportament social 
(80%), Drepturile copilului (59,14%), Educație ecologică (49,36%).  
 

Tabel nr.5 - Importanţa acordată de decidenţi sănătăţii în cadrul educaţiei parentale 
 

Sănătate Număr răspunsuri Urban Rural 
Foarte important  382 244 (63,87%) 138 (36,13%) 

Destul de important 76 56 (73,68%) 20 (26,32%) 

NS/NR 7 5 2 

Nu prea important 4 2 2 

Deloc important 1 1  

Total 470 308 162 
 
Se constată că aproape 2/3 din decidenţii din mediul urban consideră că sănătatea copilului trebuie să 
deţină un loc prioritar în cadrul educaţiei parentale și aproape un 1/3 (cca. 74%) consideră acest domeniu 
destul de important. De remarcat  că în mediul rural sănătatea este considerată foarte importantă. 
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Sunt, însă, și alte domenii/teme pe care un procent restrâns de decidenți (aprox.15%) le menționează. 
Dintre acestea, cele mai des menționate sunt: Educația religioasă, Abilitățile socio-emoționale, Educația 
rutieră, Educația sexuală, Educația culturală. 
 

Tabel nr. 10 - Alte domenii menţionate de decidenţi că având o oarecare importanţă în cadrul 
educaţiei parentale 

 
ALTELE DOMENII MENŢIONATE DE 
RESPONDENŢI Total răspunsuri Urban Rural 

Educație religioasă / Foarte important  12 4 8 
Educație religioasă  / Destul de 
important 6 2 4 
Abilități socio-emoționale / Foarte 
important  6 6   
Dezvoltarea personalității copilului / 
Foarte important  4 4   

Educație rutieră / Foarte important  6 5 1 
Educație rutieră  / Destul de important 3 2 1 

Educație sexuală / Foarte important  4 1 3 

Educație sexuală / Foarte important  4 1 3 

Educatie sexuala  / Destul de important 2 1 1 
Școală / Foarte important  4 4   

Comunicare și relații / Foarte important  3 3   

Disciplinarea pozitivă / Foarte important  3 3   
Educație culturală tradițională  / Destul 
de important 3 2 1 
Educație PSI / securitate și protectie 
personală / Foarte important  3   3 
Importanța respectării drepturilor 
celorlalți / Foarte important  3 3   

Educația în familie / Foarte important  3 1 2 
Consiliere psihologică / Foarte 
important  1 1   

Educație fizică  / Destul de important 1 1   

Educație fizică / Foarte important  1   1 
Educație financiară  / Destul de 
important 1 1   

Educație financiară / Foarte important  1 1   
Educație antrepenorială  / Destul de 
important 1 1   

Implicarea / Foarte important  1 1   

Nutriție  / Destul de important 1 1   
Prevenirea abandonului / Foarte 
important  1 1   

  74 49 25 
 
Întrebarea 4. În ce măsură considerați că următoarele autorități trebuie să își asume responsabilitatea 
implementării strategiei naționale pentru educație parentală?  
 
Categoriile de instituții /autorități asupra cărora au fost rugați să se exprime au fost următoarele: 

 Autorități centrale; 
 Autorități locale; 
 Instituții de învățământ; 
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O serie de alte instituţii au fost menţionate de persoanele intervievate și anume: 

Tabel nr.12 -  Alte instituţii  menţionate că având rol în cadrul unui program naţional de educaţie 
parentală 

Alte instituţii Total Urban Rural 

ONG / Fundații/asociații 3-4 31 20 11 

Biserica Ortodoxă / Instituții religioase 3-4 22 13 13 

Poliția 3-4 7 3 4 

UNICEF / ONU  3-4 6 3 3 

DGASPC 3 5 3 2 

Mass-media 4 3 1 2 

Agenți economici 3 2 1 1 

Crucea Roșie 3 2 1 1 

Centre județene de resurse și asistență educațională 4 1 1 

Colaborare interinstituțională 4 1 1 

Cluburi sportive 4 1 1 

Direcția pentru dialog, familie și solidaritate sociala 3 1 1 

Jandarmerie 1 1 

Total 83 50 37 

 
Întrebarea 5. Care dintre următoarele variante considerați că ar fi cea mai adecvată pentru 
implementarea unei strategii naționale de educație parentală? (o singură variantă de răspuns) 
Varianta 1 - Un sistem descentralizat care să lase la latitudinea persoanelor de decizie locale în fiecare 
unitate administrativă (județ/oraș/comună) hotărârea dacă este sau nu nevoie de educație parentală și să 
aleagă cea mai adecvată formă de ofertă. 
Varianta 2 - Instituirea unui sistem național centralizat de educație a părinților, ca parte a educației 
permanente adresate adulților (părinților), care să ofere informații despre sănătate, nutriție, educație, 
protecție socială. 
 
Este surprinzător, dar și semnificativ faptul că răspunsurile la această întrebare pun în evidență 
orientarea mai accentuată către centralizare. Astfel, doar sub o treime dintre decidenți/specialiști 
(30,21%)  își exprimă opțiunea către un sistem descentralizat, care să lase la latitudinea persoanelor de 
decizie de la nivel local, din fiecare unitate administrativă (județ/oraș/comună), hotărârea referitoare la 
nevoia de educație parentală și la alegerea celei mai adecvate oferte de servicii pentru părinți. În schimb, 
peste 2/3 dintre decidenți/specialiști (67,72%)  optează pentru varianta 2, respectiv un sistem național 
centralizat de educație a părinților, ca parte a educației permanente adresate adulților. Repartizarea pe 
medii de rezidență este, în ambele variante, cam în aceeași proporție de cca. 2/3 în urban și de 1/3 în 
rural, cu accent mai mare în urban pentru varianta descentralizată (57,7 % față de 48,2 %).  
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Figura nr.13 – Importanţa pe care decidenţii din mediul urban o acordă unor măsuri propuse în 
vederea punerii în aplicare a unei strategii naţionale pentru educaţie parentală 

 

După cum se observă din diagrama de mai sus şi decidenţii din mediul rural creditează cu procente 
ridicate Cadrul legislativ adecvat şi Formarea resurselor umane dar acordă o importanţă mai mare decât 
cei din mediul urban Înfiinţării unor structuri adecvate care să acorde sprijin parental. Acest aspect vine să 
întărească necesitatea înfiinţării mai multor servicii de sprijin pentru părinţi în mediul rural, unde aşa cum 
reiese pe parcursul studiului se resimte o nevoie acută de astfel de servicii. 
 
Numărul de respondenţi pe categorii de măsuri şi pe medii de rezidenţa precum şi detalierea poziţiei „alte 
măsuri” propuse de decidenţi pentru implementarea strategiei pentru educaţie parentală sunt prezentate  
în anexa nr 8.  
 
Întrebarea 7. Considerați că este nevoie de crearea profesiei de „formator parental” prin studii 
universitare?  
(o singură variantă de răspuns) 
1 – DA     
2 – NU  
0 – NS/NR 
 
 
250 de decidenți/specialiști (53,19%), din totalul de 470, consideră că este nevoie de crearea profesiei de 
„formator parental” prin studii universitare. Dintre aceștia, 166 decidenți/specialiști (66,4%) sunt din 
mediul urban și 84 (33,6%) sunt din mediul rural. În ceea ce privește numărul celor care consideră că nu 
este nevoie de acest lucru, el se ridică la 194 de decidenți/specialiști (41,27%), dintre care 124 (63,91%) 
provin din mediul urban și 70 (36,08%) din mediul rural. Un număr de 26 de decidenți/specialiști (5,53%) 
din totalul de 470, nu se exprimă cu privire la acest aspect, mai mult de jumătate dintre aceștia sunt din 
mediul urban, respectiv 18 respondenți (69,23%). 
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Figura nr.15 -  Părerea decidenților cu privire la necesitatea studiilor universitare  

pentru formarea formatorilor parentali. 
 

 

 
Nu există diferenţe semnificative în privinţa răspunsurilor decidenţilor din mediul urban şi cel rural.  
 
Întrebarea 8. Considerați că este posibilă formarea prin alte forme de instruire (formare continuă, cursuri 
de specializare etc.) a unor categorii de profesioniști pentru a deveni „formatori parentali”? Vă rugăm să 
precizați care sunt categoriile de profesioniști care considerați că s-ar putea specializa ca educator 
parental (mai multe variante de răspuns) 
 
Categoriile de profesionişti asupra cărora au fost rugați să se exprime au fost: 
 

 Asistenți sociali; 
 Cadre didactice; 
 Personal medical; 
 Psihologi; 
 Consilieri școlari. 

 
 
Peste jumătate din respondenții cu funcție de decizie și specialiști se opresc la cadre didactice (50,49%), 
această categorie de profesioniști întrunind cele mai multe opțiuni. În ordine descrescătoare, următoarele 
categorii de profesioniști sunt nominalizați pentru a deveni „formatori parentali” : psihologii cu 47,08% 
dintre opțiunile respondenților, consilierii școlari (42,53%) și asistenții sociali (36,98%). Personalul 
medical este menționat de mai puțin de ¼   ( 23,47% ) dintre respondenții decidenți/specialiști. 
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Un număr redus de decidenți propun următoarele alte variante de răspuns: 
Cursuri de formare on-line (5 răspunsuri, dintre care 4 provin din mediul rural); 
Cursuri fără frecvență (2 răspunsuri, ambele din mediul urban); 
Cursuri postuniversitare (4 răspunsuri, împărțite egal, respectiv 2 din mediul urban și 2 din mediul rural); 
Schimburi de experiență și seminarii de formare (câte 2 răspunsuri pentru fiecare dintre cele două soluții, 
respondenții provenind din mediul rural); 
Formare inițială și implementare sistem de formare la nivel central (câte 1 răspuns pentru fiecare dintre 
cele două soluții, respondenții fiind din mediul urban).    
 
Aceste variante de răspuns precum şi numărul decidenţilor pe fiecare opţiune sunt prezentate în anexa nr 
10 
 
Analiza acestor răspunsuri conduce la concluzia că educatorul parental este privit ca un profesionist 
format prin studii specializate, în general de lungă durată, structurate și desfășurate într-un cadru de 
formare adecvat. 
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IV.2.2. Ancheta pe bază de chestionar aplicat părinților 
 
 
Părinţii reprezintă cea a doua categorie importantă din cadrul grupului ţintă al cercetării, analiza 
răspunsurilor lor fiind deosebit de importantă cu atât mai mult cu cât ei au avut o ponedere majoritara în 
eşantionul total. De asemenea, scopul studiului în viziunea proiectului “Promovarea strategiei naţionale 
pentru educaţie parentală” este acela de a identifica nevoile de sprijin exprimate de părinţi astfel încât 
Strategia naţională pentru educaţie parentală să poată răspunde cât mai bine acestor nevoi.  
 
Ca urmare, în “Studiul de cercetare cu privire la educaţia parentală şi nevoia de servicii de sprijin pentru 
părinţi”, părerile părinților au fost cele care au oferit informații relevante despre ce înţeleg ei prin educație 
parentală, despre nevoia de sprijin și informații privind dezvoltarea și educația copilului, despre tipurile de 
servicii pentru părinți. 
 
Numărul total de părinţi respondenţi a fost de 703 din care peste jumătate din mediul urban, respectiv 
361, şi 266 din mediul rural. Pentru cca. 10% nu s-a putut identifica locul de reşedinţa acesta nefiind 
completat pe chestionar. Totuşi şi în cazul acestor chestionare răspunsurile părinţilor fiind clare şi 
completate corect chestionarele respective au fost luate în calcul şi datele introduse în baza de date. 

 

Tabel nr. 13 - Repartizarea respondenţilor părinţi pe medii de rezidenţă 

 

Mediul de rezidență Nr. de persoane 
intervievate 

% din total 

Urban 361 51.35% 
Rural 266 37.84% 

Nespecificat 76 10.81% 
Total 703 100% 

 

În cele ce urmează vom prezenta analiza răspunsurilor părinților la cele 14 întrebări, adresate prin interviu 
direct :  

Întrebarea 1. Gândindu-vă la timpul și resursele pe care le alocați pentru educația copilului / copiilor în 
preocupările dumneavoastră, ați spune că educația este: (o singură variantă de răspuns) 
   
1 – Foarte importantă 3 – Destul de importantă  
2 – Importantă 4 – Nu prea importantă 
0 – NS/NR 
 
 
 
Referitor la importanţa pe care părinţii o acorda educaţiei copilului aceştia au declarat în cvasitotalitate 
(93,17%, respectiv 655 de părinți din totalul de 703) ca având un loc foarte important în rândul 
preocupărilor lor legate de propriul copil. Din totalul de 655 de răspunsuri de acest gen, 368 provin de la 
părinții din mediul urban și 287 de la părinții din mediul rural. În plus, doar 0,14% dintre respondenți (adică 
1) consideră acest aspect nu prea important și 1,13% nu răspund. 
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Figura nr. 18 -  Importanţa pe care părinţii din mediul urban o acordă educaţiei copilului 

 în funcţie de timpul şi resursele alocate 
 

 

 

Figura nr. 19 -  Importanţa pe care părinţii din mediul rural o acordă educaţiei copilului 
 în funcţie de timpul şi resursele alocate 

 

 
 

Făcând comparaţia între cele două diagrame este evident că, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural 
educaţia copilului/copiilor  constituie o prioritate, ocupând, în ambele cazuri, peste 90% din timpul şi 
resursele familiei; diferenţele între declaraţiile părinţilor, pe cele două medii de rezidenţă, nefiind 
semnificative. 

 
Întrebarea 2. Consideraţi că pentru a putea oferi copilului dumneavoastră educaţie şi îngrijire 
corespunzătoare aveţi nevoie de mai multe informaţii ? 
1 – DA     
2 – NU                                      
0 – NS/NR 
 
Din analiza bazei de date la această întrebare, se constată că 91,74% (645 din 703) dintre părinţi oferă 
răspunsuri pozitive privind necesitatea unui surplus de informații, pentru a putea oferi o educație și o 
îngrijire corespunzătoare copilului lor şi doar 6,68% (67 din 703) nu recunosc necesitatea acestui lucru. 
Diferenţele pe medii de rezidenţă nu sunt semnificative nici în acest caz. Astfel, se înregistrează un 
procent de cca. 2% în favoarea mediului urban, unde ceva mai mulţi părinţi consideră că ar avea nevoie 
de mai multe informaţii. 
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Figura nr. 20 - Nevoia de informare a părinţilor privind educaţia copilului  
exprimată de părinţii din cele două medii de rezidență 

 

 

Întrebarea 3. Cât de importantă este pentru dvs. fiecare din următoarele teme referitoare la educația și 
îngrijirea copilului? 
   
1 – Foarte importantă 3 – Destul de importantă  
2 – Nu prea importantă 4 – Deloc importantă 
0 – NS/NR 
 
Temele asupra cărora au fost rugați să se exprime:  
 
- Aspecte referitoare la igiena zilnică  
- Aspecte referitoare la hrană/prepararea ei 
- Probleme de sănătate (de ex. despre bolile copilăriei sau  alte aspecte generale) 
- Stil de viață sănătos  
- Comportamentul în societate / la grădiniță / școală 
- Aspecte ce țin de disciplină  
- Etapele de dezvoltare a copilului 
- Educarea / stimularea copilului 
- Comunicarea cu copilul 
- Psihologia copilului 
- Educație și orientare școlară 
 
Din 703 părinți intervievați, peste 600 apreciază cu calificativele: foarte important și destul de important 
toate temele listate mai sus. Este semnificativ de menționat ca părinții acordă scoruri foarte ridicate, 
prioritar, următoarelor două aspecte: Comportamentul în societate ( 92,46% dintre părinți) și Problemele 
de sănătate  (91,74% dintre părinți). De asemenea, părinții sugerează și alte teme de interes, cum ar fi: 
Educația religioasă, Petrecerea timpului liber, Educație emoțională, Liniște și armonie în familie/la școală 
etc.    
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Diferenţele între părerile părinţilor din cele două medii apar mai ales referitor la teme cum ar fi: Psihologia 
copilului, Educaţie şi orientare şcolară sau Comunicarea cu copilul . 

În anexa nr 11  se prezintă datele pe fiecare dintre aceste teme, pe cele două medii de rezidenţă   

Întrebarea 4. Cât de importante sunt următoarele acțiuni prin care ar putea fi sprijinită familia? 
 1 – În foarte mare măsură 3 – În mică măsură  
 2 – În mare măsură 4 – Deloc 
 0 – NS/NR 
 

Exemple de acțiuni prin care ar putea fi sprijinită familia, oferite părinților pentru a-și exprima opinia: 

 Sprijin şi informaţii privind educaţia copilului 

 Ajutoare materiale: rechizite/haine 
 Hrană  
 Consiliere  
 Mai multe locuri de joacă  
 Ludoteci  
 Cursuri de educaţie parentală 
 Filme documentare despre educaţia parentală 
 Grupuri de dezbateri pe teme de educatie parentală 
 Activităţi sportive şi culturale pentru familii 

 
 
Analiza datelor plasează, din nou, domeniul educației în topul preocupărilor părinților. Astfel, 661 de 
părinți (94,02%), din totalul de 703 intervievați, declară că sprijinul și informațiile privind educația copilului 
sunt în foarte mare măsură și în mare măsură importante. În proporție de 44,02%, respondenții care au 
optat pentru această acțiune provin din mediul rural.   
Cu procente de peste 80% pentru totalul respondenților și de peste 40% în ceea ce îi privește pe 
respondenții din rural, părinții menționează și: consilierea (85,77% - 603 respondenți, din care 261 din 
rural), mai multe locuri de joacă (84,06% - 591 respondenți, din care 246 din rural) și cursurile de educație 
parentală (81,36% - 572 respondenți, din care 241 din rural).  Pe ultimele două locuri se situează 
ajutoarele materiale (72,68% - 511 respondenți, din care 233 din mediul rural) și hrana (71,97% - 506 
respondenți, din care 229 din mediul rural), ca activități din domeniul îngrijirii, pentru care părinții 
consideră, probabil, că pot găsi soluții singuri, cu mai multă ușurință decât în cazul celorlalte.   
Un aspect interesant de menționat este acela al numărului semnificativ de părinți (117 părinți din 484 
respondenți, respectiv 24,17%)  care nu se exprimă cu privire la ludoteci, ceea ce ne arată cât de puțină 
informație există despre și cât de puțin explorat este acest serviciu la noi în țară. 
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Informatii detaliate se gasesc in anexa nr 12.    
 
Întrebarea 5. Ce instituţii consideraţi că ar trebui să organizeze activităţi pentru sprijin parental? (mai 
multe variante de răspuns)  
 
1. Primăria 
2. DGAS (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ) 
3. CJRAE (Centrele Judeţene/Municipale de Resurse şi Asistență Educaţională) 
4. Maternitatea 
5. Creşa 
6. Grădiniţa 
7. Școala 
8. Biserica 
9. Spitalul 
10. Policlinica 
11. Cabinetul medical individual   
12. Centrele de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 
13.  Organizațiile neguvernamentale  
14. Alte instituţii / organizaţii (vă rugăm precizaţi):  

 
Răspunsurile primite ne arată că părinții consideră că instituţiile care ar trebui să organizeze activităţi 
pentru sprijin parental sunt în primul rând cele care se ocupă de problemele de îngrijire și sănătate a 
copilului. Acest rezultat este dat de numărul însemnat de părinți care au ales Policlinica (679 părinți – 
96,58%),  Spitalul (645 părinți – 91,74%),  Maternitatea (622 părinți – 88,47%), Creșa (578 părinți – 
82,21%).  
Semnificativ este și procentul părinților care consideră ONG-urile ca variantă viabilă pentru organizarea 
unor activități de sprijin parental (540 părinți – 76,81%), fapt care confirmă, de altfel, cât de mulți dintre 
părinți au luat contact cu informații despre programele și activitățile în domeniul educației parentale, 
derulate de diferite ONG-uri sau cât de mulți dintre aceștia au beneficiat de astfel de servicii.  
Cele mai mici procente sunt acordate, de către respondenți, școlilor (285 respondenți - 40,54%) și 
grădinițelor (262 respondenți - 37,26%). Desigur, dacă privim cele două instituții separat, procentele 
dezamăgesc, în schimb, privite din perspectiva domeniului căruia îi aparțin, educația, ele confirmă faptul 
că, din punct de vedere instituțional, sprijinul oferit părinților este una din preocupările sistemului de 
învățământ, cu efecte vizibile la nivelul societății. Acest rezultat întărește și confirmă răspunsurile 
numeroase primite din partea părinților la Întrebarea nr.1, privind importanța pe care aceștia o acordă 
educației.     
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Figura nr.25 - Instituţiile care ar trebui să ofere sprijin parental, 
după declaraţiile părinţilor din ambele medii de rezidenţă 

 

 
 
 
Câteva instituţii reunesc aproape aceleaşi păreri ale părinţilor din mediul urban şi rural și acestea sunt: 
primăria, biserica, maternitatea şi cabinetul medical individual. Deosebiri mai semnificative observăm la 
instituţiile de învăţământ din mediul urban, care sunt privite cu mai multă încredere, respectiv: Centrele de 
Consiliere şi Sprijin, Centrele Judeţene de Resurse şi Asistență în Educaţie (CJRAE) şi Direcţia 
Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DJGASPC). Acest lucru este cât se poate de firesc, 
îndeosebi pentru faptul că aceste instituţii menţionate se regăsesc numai în mediul urban. În acest 
context, putem sublinia şi un alt aspect evident şi anume acela privind oferta de activități de sprijin pentru 
părinţi şi de instituţii adecvate acesteia, care este mult mai limitată în mediul rural. 
 
În anexa nr 13 sunt prezentate informaţiile detaliate pentru această întrebare.  
 
Întrebarea 6. Cât de des v-aţi confruntat, ca părinte, cu situaţii în care aţi avut nevoie de informare, 
consiliere sau altă formă de sprijin? (o singură variantă de răspuns) 
 

1 – Foarte des 3 – Nu prea des  
     2 – Destul de des 4 – Niciodată 
     0 – NS/NR 
 
Un procent însemnat de părinți (44,52% - 313 respondenți din totalul de 703) declară că au fost foarte 
dese sau destul de dese situațiile în care ar fi avut nevoie de informare, consliere sau altă formă de 
sprijin. Dintre aceștia, 133 de respondenți, respectiv 42,49%, provin din mediul rural. Relativ apropiat 
este, însă, și procentul celor care declară că niciodată nu ar fi avut nevoie de informare, consiliere sau 
altă formă de sprijin (297 respondenți, respectiv 42,10%).  
Procentul respondențiilor care declară că nu au avut niciodată nevoie de informare, consiliere sau altă 
formă de sprijin și care provin din mediul rural este foarte mic în raport cu cel al celor din mediul urban (47 
de respondenți din mediul rural – 15,87% în raport cu 250 respondenți din mediul urban – 84,17%). 
Această diferență subliniază, pe de o parte, faptul că părinții din mediul rural consideră că, de regulă, nu 
există situații legate de educația și îngrijirea copilului, cărora să nu le facă față și, pe de altă parte, faptul 
că aceștia nu au exercițiul solicitării unui sprijin în situațiile care le ridică probleme.  
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Tabel nr. 13- Măsura în care părinții au avut nevoie de informare  
în următoarele perioade de vârstă ale copilului 

 

 

Legendă:  

4 – În foarte mare măsură 
3 – În mare măsură 
2 – În mică măsură 
1 – Deloc 
0 – NS/NR 

 
Întrebarea 8. Cui vă adresați/v-ați adresat pentru sfaturi/consiliere privind educația copilului / copiilor? 

 
Răspunsurile părinților arată că, în proporție de 77,66% (546 de respondenți din totalul de 703 
intervievați) aceștia se adresează/s-au adresat cadrului didactic pentru sfaturi/consiliere și, doar în 
proporție de 53,48% (376 de respondenți din totalul de 703 intervievați) medicului. Totodată, un procent  
semnificativ de răspunsuri este acordat variantei: unui alt membru al familiei dumneavoastră, respectiv 
513 răspunsuri din totalul de 703 intervievați, ceea ce înseamnă 72,97%. Pe ultimul loc se situează  
consilierul școlar, cu doar 239 de răspunsuri și, respectiv, un procent de 33,99%. Considerăm că acest 
ultim loc se justifică prin faptul că e vorba de o profesie relativ nouă, vizibilă doar de vreo 15 ani în 
sistemul de educație și mult prea puțin cunoscută, îndeosebi datorită numărului redus de posturi și, 
implicit, normării deficiente (1 post la 800 de elevi).   
În ceea ce privește răspunsurile primite din mediul rural, este foare interesant faptul că părinții plasează 
pe primul loc varianta de răspuns: unui membru al familiei dumneavoastră (44,63%, respectiv 229 
respondenți din totalul de 513 care au ales această variantă) și, în ordine descrescătoare  a procentelor, 
următoarele variante: altui părinte (42,46%), medicului (41,48%), psihologului (39,91%), consilierului 
școlar (37,23%) și, respectiv, cadrului didactic (26,37%).  
Diferența majoră între răspunsurile primite de la toți părinții intervievați și de la cei din rural, este dată de 
varianta de răspuns privind cadrul didactic, în contextul în care pentru celelalte variante procentele sunt 
relativ apropiate, ca și locurile pe care se plasează. Această diferență confirmă răspunsurile primite la 
Întrebarea nr.5 privind instituțiile care ar putea să organizeze activități de sprijin parental, unde școala și 
grădinița sunt plasate pe ultimele locuri, nu dintr-o lipsă a încrederii, ci, mai degrabă, dintr-un obicei 
împământenit și bine păstrat în mediul rural, acela al solicitării unui sfat de la cineva apropiat (familie sau 
cunoștință), care îți poate asigura “păstrarea secretului”, în contextul în care “a avea o problemă” este 
„rușine”. 
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Răspunsurile primite exprimă decizia clară a celor mai mulți privind necesitatea prezenței în viața noastră 
a unor programe organizate/structurate de educaţie parentală (83,64% în comparație cu 12,5% care 
declară că nu au nevoie de programe organizate/structurate de educație parentală). Un procent 
semnificativ de părinți, respectiv 44,04% (259 de respondenți din totalul de 588 care și-au exprimat în 
mod clar nevoia de astfel de programe) sunt din mediul rural și acest lucru poate conduce la ideea 
conturării, în cadrul viitoarei Strategii naționale pentru educație parentală, a unor programe 
organizate/structurate de educație pentru părinți, adaptate nevoilor părinților din mediul rural. 
 
 
 

Figura nr.29 - Părerea părinţilor referitor la necesitatea unor 
programe organizate/structurate pentru educaţie parentală 

 

 
 
 
Aspectul diagramei este elocvent cu privire la acordul aproape majoritar al părinţilor în ceea ce priveşte 
necesitatea unor programe de educaţie parentală structurate şi organizate. Părerile părinţilor pe cele 
două medii de rezidenţă converg către aceeaşi concluzie. Ar mai fi de remarcat și faptul că, opţiunile 
părinţilor pentru care nu este definit mediul de rezidenţă (coloana 3) oferă aceeaşi perspectivă. 
 
 
Întrebarea 10  Aţi dori să participaţi la asemenea programe, de exemplu cursuri sau activităţi pentrupărinţi 
? (o singură variantă de răspuns) 
1 – DA     
2 – NU                                      
0 – NS/NR 
 
Părinții și-au exprimat determinarea (82,93% în comparație cu 11,80% care nu doresc să participe) de a 
participa la asemenea programe/activități dedicate părinților. Mai mult, din totalul de 583 răspunsuri 
afirmative, 252 provin din rural, ceea ce înseamnă un procent de 43,22%. Și, cum această întrebare 
urmărește să asigure suplimentarea informației primite cu prilejul adresării întrebării anterioare, putem 
considera aceste răspunsuri suficiente argumente pentru demersul special dedicat părinților din mediul 
rural, menționat mai sus. 
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Figura nr. 30 - Interesul părinţilor de a participa la programe de educaţie parentală 

 

 
Întrebarea 11. Cât de util ar fi dezvoltarea în comunitatea dumneavoastră a următoarelor servicii de sprijin 
în creşterea, îngrijirea şi educarea copilului? 
1 – Foarte util 3 – Destul de util  
2 – Util 4 – Deloc util/inutil 
0 – NS/NR 
 
 
În funcție de variantele oferite deja în chestionar, în ordine descrescătoare a numărului de răspunsuri 
date cu aprecieri de foarte util și util, părinții își îndreaptă opțiunile către: 
 
1. Centre de sprijin pentru copil și familie – 541 răspunsuri (76,95%), din care: 238 răspunsuri (43,92%) 
din rural și 303 răspunsuri (56,08%) din urban; 
 
2. Servicii de consiliere  – 512 răspunsuri (72,83%), din care: 203 răspunsuri (39,64%) din rural și 309 
răspunsuri (60,36%) din urban; 
 
3. Servicii speciale de informare  – 507 răspunsuri (72,11%), din care: 217 (42,80%) din rural și 290 
(57,20%) din urban; 
 
4. Cursuri de educație parentală – 505 răspunsuri (71,83%), din care: 211 (41,78%) din rural și 294 
(58,22%) din urban. 
 
Din perspectiva răspunsurilor și, implicit, a soluțiilor pe care le caută acest studiu, cel mai echilibrat raport 
de răspunsuri urban-rural este dat de cel privind opțiunea Centre de sprijin pentru copil și familie, fapt 
care poate conduce la formularea unei recomandări de înființare a unor astfel de centre, în viitoarea 
Strategie națională pentru educația părinților. 
 

Din categoria răspunsurilor care pot completa variantele deja oferite în chestionar, părinții au furnizat o 
serie de idei interesante despre activități sau servicii care pot intra în sfera educației parentale, de tipul: 
- Cluburi de întâlniri informale (8 propuneri, 4 din mediul urban și 4 din mediul rural); 
- Servicii de consiliere a copiilor cu părinții plecați (4 propuneri, toate din mediul rural); 
- Cursuri de acordare a primului ajutor (4 propuneri, 3 din mediul rural și 1 din mediul urban); 
- Cursuri dedicate bunicilor (8 propuneri, toate din mediul rural); 
- Activități extrașcolare pentru părinți și copii (3 propuneri, toate din mediul rural); 
- Cursuri de educație civică pentru părinți și copii (4 propuneri, toate din mediul urban). 
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Figura nr. 31 - Servicii de sprijin în creşterea, îngrijirea şi educarea copilului 
propuse în mediul urban 

 

 
 

Figura nr. 32 - Servicii de sprijin în creşterea, îngrijirea şi educarea copilului 
propuse în mediul rural 

 

 
 

Principalele servicii de sprijin oferite ca sugestii prin chestionar s-au bucurat de aproximativ aceeaşi 
atenţie din partea părinţilor din ambele medii de rezidenţă, cu deosebirea că din mediul urban au venit şi 
alte sugestii (menţionate anterior). 

Detalii asupra importanţei acordate de părinţi diverselor servicii de sprijin se regăsesc în anexa nr 15.   

Întrebarea 12.La ce fel de cursuri/sesiuni de informare cu privire la parentalitate aţi prefera să participaţi? 
(mai multe variante de răspuns) 
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Răspunsurile părinților ne arată faptul că, de regulă, aceștia preferă sesiunile (față în față), organizate cu 
grupuri de părinți (452 răspunsuri din totalul de 703 respondenți, respectiv: 64,29%)  și mai puțin cursurile 
on-line (184 răspunsuri din totalul de 703 respondenți, respectiv: 26,17%) sau cele în care se regăsește o 
combinație între cele două modalități de interacțiune (184 răspunsuri din totalul de 703 respondenți, 
respectiv: 37,98%).  
 

Figura nr. 33 - Cursuri/sesiuni de informare cu privire la parentalitate 
la care părinţii din mediul urban ar prefera să participe 

 

 
 

Figura nr. 34  - Cursuri/sesiuni de informare cu privire la parentalitate  
la cere părinţii din mediul rural ar prefera să participe 

 

 
 

Foarte interesant este faptul că, dacă ne referim la răspunsurile primite de la respondenții din mediul 
rural, remarcăm, pentru fiecare opțiune în parte, procente care se întind pe un interval de aproximativ 10 
pp, respectiv: 47,12% părinți care optează pentru sesiunile față în față, 36,41% părinți care optează 
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pentru cursurile on-line și 43,82% părinți care optează pentru combinația între cele două. Practic, în cazul 
părinților din mediul rural opțiunea combinată o surclasează pe cea on-line, pentru care întreaga masă de 
părinți, din ambele medii rezidențiale, optează. Aceste aspecte scot în evidență, pe de o parte, faptul că, 
inclusiv în mediul rural, părinții cunosc semnificația sesiunilor față în față, organizate pentru grupuri de 
părinți și, de aceea, foarte mulți își doresc să participe la ele și, pe de altă parte, faptul că sesiunile on-line 
sunt mai puțin accesibile și, implicit, mai puțin agreate de părinții din mediul rural.  
 

Detalii în anexa nr 16. 
Întrebarea13. Cât de frecvent căutaţi informaţii despre îngrijirea / educarea copilului? (o singură variantă 
de răspuns) 
1 – Foarte frecvent 3 – Rar  
2 – Frecvent 4 – Niciodată 
0 – NS/NR 
 
83,92% (590 de răspunsuri primite din totalul de 703 persoane intervievate) dintre respondenţi caută 
foarte frecvent şi frecvent informaţii despre îngrijirea/educarea copilului şi 12,51% rar (88 de răspunsuri 
primite din totalul de 703 persoane intervievate). Diferențele, pe medii de rezidență, în ceea ce privește 
răspunsurile care arată faptul că părinții caută foarte frecvent și frecvent informații despre 
îngrijirea/educarea copilului sunt de aproximativ 12 pp, în favoarea mediului urban (56,11% - răspunsuri 
mediul urban și 43,89% - răspunsuri mediul rural) și acest lucru se leagă, implicit, de bogăția de informații 
și de surse de informare pe care mediul urban ni le oferă tuturor, nu numai părinților și nu numai cu privire 
la o temă anume. 
 

Întrebarea14. Care sunt sursele de informații despre îngrijirea / educarea copilului pe care le folosiți și cât 
de frecvent? 

Variantele de surse de informații pe care le-au avut la dispoziție sunt: 

 Cărți 
 Reviste  
 TV  
 Internet  
 Forumuri  
 Personal medical  
 Personal didactic  
 Prieteni / rude  
 Bunici  
 Cursuri de educație parentală 

 
Sursele de informații despre îngrijirea / educarea copilului pe care părinții declară că le folosesc frecvent 
și foarte frecvent sunt, în ordinea descrescătoare a procentelor, următoarele:  
 
- cadrele didactice (76,95% - 541 răspunsuri) ; 
- internet (72,97% - 513 răspunsuri) ;  
- cărțile (70,69% - 497 răspunsuri ) ;  
- personalul medical (63,58% - 447 răspunsuri) ; 
- bunicii (50,21% - 353 răspunsuri) ;  
- prietenii/rudele (47,36% - 333 răspunsuri) ;  
- televiziunea (39,26% - 276 răspunsuri) ; 
- forumurile (35,41% - 249 răspunsuri) ; 
- cursurile de educație parentală (28,02% - 197 răspunsuri). 
 

Ordinea opțiunilor se păstrează și în cazul răspunsurilor părinților din mediul rural, caz în care cadrele 
didactice rămân ca sursă ultilizată frecvent și foarte frecvent și, ca atare, plasată pe primul loc de către 
aceștia (234 răspunsuri din totalul de 541 care au oferit-o ca variantă utilizată frecvent și foarte frecvent), 
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iar cursurile de educație parentală rămân plasate pe ultimul loc (69 de răspunsuri din totalul de 197 care 
au oferit-o ca variantă utilizată frecvent și foarte frecvent). 
În plus, tot părinții din mediul rural sunt cei care oferă și alte surse care ar putea fi utilizate, spre exemplu : 
pliante (3 răspunsuri) și biserica (7 răspunsuri). 
 

Figura nr. 35 - Frecvenţa cu care părinţii din mediul urban folosesc  
diverse surse de informare despre îngrijirea / educarea copilului 

 

 
 

Figura nr. 36 - Frecvenţa cu care părinţii din mediul rural folosesc 
diverse surse de informare despre îngrijirea / educarea copilului 

 

 
 
Diagramele de mai sus pun în evidenţă în mod clar diferenţele între opţiunile părinţilor, pe cele două 
medii de rezidenţă, referitoare mai ales la trei surse de informare: surse scrise (cărţi, reviste), internet şi 
forumuri. Aceste surse sunt accesate mult mai frecvent de către părinţii din mediul urban decât cei din 
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rural. Televizorul este aproape în egală măsură utilizat ca sursă de informare, accesată rar, atât de 
părinţii din urban, cât şi de cei din rural. Detalii în anexa nr 17.  
Analiza socio-demografică a părinţilor 
 
Aproape 1/3 din numărul total al părinţilor intervievaţi sunt  din mediul urban având vârsta între 20-30 de 
ani (32,6%). Părinţii din mediul rural fac parte  cu preponderenţă  din grupa de vârstă 30-40 de ani 
reprezentând ceva mai mult de o cincime (22,3%). (anexa nr.18). Atât în urban cât şi în rural ponderea 
majoritară în totalul respondenţilor părinţi au avut-o mamele, respectiv peste 40% în urban şi 33,7 % în 
rural. În ceea ce priveşte taţii aceştia au constituit doar sub 15% din totalul respondenţilor, din care peste 
10% provin din mediul urban. Acest tablou este în concordanţă şi cu preocupările familiei, în general, 
întrucât s-a constatat în ultimii ani o participare mai activă a taţilor din mediul urban la educaţia copilului, 
cei din rural fiind atraşi mai mult de muncă la câmp sau de alte activităţi. Putem spune că este vorba şi de 
mentalităţi învechite/tradiţionale care se perpetuează la sat unde mama este cea responsabilă cu 
educaţia copiilor. 
 
Majoritatea părinţilor respondenţi au avut studii superioare (44,2%) şi studii liceale (22,6%) şi au 
reprezentat cu preponderenţă mediul urban. În mediul rural părinţii au fost şi absolvenţi de studii 
superioare dar mai mulţi au absolvit  liceul, o şcoală profesională sau 10 clase.(anexa nr.18).  
 

Referitor la profesiuni, în urban ponderea părinţilor respondenţi având profesiuni de genul inginer, medic, 
profesor, economist este de aproape  două ori mai mare (23 %)  decât a celor din mediul rural (12 %), 
este mai mare ponderea celor cu funcţii de conducere, a tehnicienilor şi a muncitorilor calificaţi. 

 
 

Figura nr. 37 - Repartizarea părinţilor participanţi la interviuri  
pe profesiuni şi ocupaţii în mediul urban 
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Figura nr. 38 - Repartizarea părinţilor participanţi la interviuri 
pe profesiuni şi ocupaţii în mediul rural 

 

 
 

În rural se constată  că mamele care au răspuns la chestionare reprezintă mai mult de o cincime (21%) în 
timp ce în urban ele  acoperă doar 5% din total. Totodată se constată o pondere mai mare a muncitorilor 
necalificaţi (6% faţă de 1% în urban) şi a şomerilor. 

Considerăm că aceste informaţii sunt relevante pentru faptul că reflectă nivelul mai scăzut de instruire al 
părinţilor din mediul rural, ceea ce conduce în acelaşi timp la concluzia că nevoia acestora de consiliere şi 
sprijin este cu atât mai mare. 

Din punct de vedere al stării civile aproape 80% dintre părinţi sunt căsătoriţi, doar 3% trăiesc în uniune 
consensuală, cca. 4% sunt divorţaţi şi 7,5 %  nu au vrut să declare. 

După mărimea familiilor 30,6 % din părinţii din mediul  urban au familii de 3 şi 4 persoane în timp ce în 
rural familiile cu 3-4 persoane reprezintă doar 20% iar ponderea celor cu 5-6-7 persoane totalizează 
aproape 10%. 

Din datele culese (anexa nr 17) se constată că cea mai mare parte a respondenţilor au copii în grupa de 
vârsta 0-6 ani. Acest rezultat poate fi coroborat şi cu faptul că interesul părinţilor pentru educţia copilului şi 
deci şi dorinţa de a participa la acest studiu este mai evidetă la părinţii cu copii de vârstă mică. 

Deşi analiza veniturilor nu este relevantă deoarece nu întotdeauna corelaţia între venituri şi interesul faţă 
de educaţia copilului este corectă, totuşi menţionăm că părinţii care au răspuns chestionarului s-au situat 
în marea majoritate la oraş în intervalul de venituri 2500 – 4000 lei lunar în timp ce la sat majoritatea s-au 
încadrat în intervalul 1000 – 3000 lei lunar (anexa nr 17).  
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IV.2.3. Ancheta pe bază de focus-grup cu părinții 
 

Focus grupurile au fost organizate în judeţele Ialomiţa (Slobozia, Urziceni), Ilfov (Buftea, Periş, Otopeni, 
Ştefăneşti, Afumaţi, Voluntari) şi Teleorman (Putineiu, Călmăţuiu şi Salcia). Pentru acestea au fost alese 
localităţi şi judeţe în care nu au avut loc interviuri, tocmai pentru a colecta cât mai multe opinii, urmărindu-
se,  totuși, reprezentarea relativ echilibrată a celor două medii rezidențiale: urban și rural (5 oraşe şi 6 
comune).  La focus grupuri au participat, în total, 126 de profesionişti, persoane de decizie, cadre 
didactice şi părinţi. Focus grupurile au fost organizate în şcoli, grădiniţe, centre de resurse în comunitate, 
primării.  

Pentru derularea focus grupurilor s-au propus câteva teme, care să poată reuni răspunsurile unui grup 
oarecum eterogen, format atât din profesionişti şi persoane de decizie, cât şi din părinţi şi alţi membri ai 
comunităţilor respective. 

Astfel, primele 3 teme se referă la  necesitatea implementării unei Strategii naționale pentru educație 
parentală, cu detalii despre instituțiile/autoritățile responsabile, varianta de implementare propusă şi 
categoriile de profesioniști implicate, iar  următoarele teme se referă, îndeosebi, la aspecte legate de 
serviciile pentru părinți existente sau necesare la nivel de comunitate și sursele de informare în domeniul 
educației parentale, cu accente deosebite privind situația din comunitățile rurale.  

 
Temele propuse pentru a fi discutate în cadrul focus grupurilor au fost următoarele :  

1. Este nevoie de o strategie națională pentru educaţie parentală care să abordeze în mod integrat toate 
aspectele creșterii, educației şi dezvoltării copilului? 

2. Autoritățile care trebuie să își asume responsabilitatea implementării  strategiei naţionale pentru  
dezvoltarea competentelor parentale?  

3. Variante de punere în practică a unei strategii naționale pentru educație parentală ? 

a. Varianta 1: Un sistem descentralizat  care să lase la latitudinea persoanelor de decizie locale 
în fiecare unitate administrativă (județ/oraș/comună) să hotărască dacă este sau nu nevoie de 
educație parentală și să aleagă cea mai adecvată formă de ofertă?  

b. Varianta 2: Instituirea unui sistem național centralizat de educație a părinților, ca parte a 
educației permanente adresată adulților (părinților)  

 
4. Măsuri necesare în vederea punerii în aplicare a unei Strategii naționale  pentru educație parentală?  

a. Formarea resurselor umane specializate   

b. Înființarea unor structuri instituționale adecvate unde părinții pot primi servicii      
de sprijin pentru   educația copiilor    

c. Resurse financiare la nivel centralizat    

d. Resurse financiare la nivel local    

e. Cadru legislativ adecvat   

f. Alte măsuri .....care? 

5. Este nevoie de crearea profesiei de “formator parental”? Ce profesioniști ar putea fi  specializați 
pentru a furniza cursuri de educaţie parentală. 
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6. Servicii/structuri existente în prezent în comunitate pentru a oferi sprijin în domeniul educației 
parentale. Sunt ele suficiente? 

7. Servicii ce ar trebui înființate/extinse în comunități rurale și urbane pentru a- i sprijini mai mult pe 
părinți  în creșterea, îngrijirea şi educarea copilului. 

8. Surse de informare accesibile/ autorizate/credibile  în comunitățile rurale disponibile pentru a-i informa 
pe părinți și pe profesioniști cu privire la aspectele creșterii, educației şi dezvoltării copilului. 

Principalele concluzii ale focus grupurilor au fost: 

- Părinţii doresc servicii sociale mai bine adaptate nevoilor lor, care să le ofere consiliere şi sprijin în 
educaţia copilului. 

- Părinții consideră că este important ca sprijinul în educaţie parentală să fie organizat şi 
instituţionalizat.  

- Majoritatea părinţilor consideră că au nevoie de mai multe informaţii privind educaţia şi creşterea 
copilului şi se declară deschişi pentru a participa la întâlniri/lecţii pentru părinţi. 

- În opinia părinţilor, întâlnirile de consiliere şi lecţiile tematice trebuie organizate de către un 
personal specializat, respectiv: psihologi sau cadre didactice, formate ca specialişti în educaţie 
parentală. 

- Părinţii solicită înfiinţarea unor structuri adecvate, unde pot primi servicii de spijin în educarea  
copiilor. 

- Majoritatea părinţilor au considerat că este necesară instituirea unui sistem naţional centralizat de 
educaţie a părinţilor, fiind nevoie de formarea resurselor umane specializate în acest domeniu, 
resurse financiare la nivel centralizat şi  un cadru legislativ adecvat.  

- Participanţii la focus grupuri au subliniat că se impune înfiinţarea unor servicii sau structuri 
specializate, mai ales în comunităţile rurale, pentru a-i sprijini pe părinţi în creşterea şi educarea 
copiilor, autorităţile fiind cele responsabile de implementarea unei strategii naţionale pentru 
educaţie parentală. 
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considerabil, de peste 80%, consideră sănătatea ca fiind una dintre temele foarte importante, căreia ar 
trebui să i se adreseze Strategia națională integrată de educație parentală. 
 
În ceea ce îi priveşte pe părinţi, răspunsurile lor arată clar faptul că, atâta vreme cât s-au adresat sau se 
adresează, în proporție de peste 60 % cadrului didactic și consilierului școlar și, în proporție de sub 35 %, 
medicului, pentru sfaturi/consiliere în ceea ce privește educaţia copilului/copiilor lor, instituția de 
învățământ este autoritatea care ar trebui să aibă atribuții în domeniul educației parentale. Practic, 
răspunsul acestora confirmă și este în acord cu răspunsurile decidenților și conduce la ideea unei unități 
de vederi, la nivel național, cu privire la acest aspect. Totodată, este evident faptul că răspunsurile 
părinților sunt justificate de procentul relativ important al celor care declară, în proporție de peste 60%, 
personalul didactic, printre sursele utilizate foarte frecvent pentru informații despre educarea și îngrijirea 
copilului.  
 
Cu privire la categoriile de profesioniști care ar trebui să se ocupe de educaţia parentală și să se 
specializeze ca educatori parentali, părerile decidenţilor/specialiștilor se opresc la cadre didactice, care 
înregistrează cele mai multe opțiuni, și care sunt urmate, în ordinea descrescătoare a procentelor 
acordate, de psihologi, consilieri școlari și de asistenții sociali. Personalul medical este menționat de către 
decidenți/specialiști într-un procent scăzut, de sub 25%. 
 
În ceea ce privește nivelul studiilor pentru educatorul parental, un număr semnificativ de 
decidenți/specialiști apreciază că trebuie să fie cel universitar. Un număr redus de decidenți/specialiști 
propun, însă, și alte rute, cum ar fi:   

- Cursuri de formare on-line; 
- Cursuri fără frecvență; 
- Cursuri postuniversitare; 
- Schimburi de experiență. 

 
În consonanță cu părerile decidenților/specialiștilor, părinții participanți la focus-grupuri declară că este 
nevoie de un personal specializat: psiholog sau cadru didactic, format, ulterior, ca specialist în educația 
parentală. 
 
c)  Cea mai potrivită modalitate de implementare a Strategiei naționale pentru educație parentală ; 
teme de interes, activități și surse de informare pentru educația parentală 
 
În contextul în care majoritatea răspunsurilor decidenţilor şi părinţilor ne demonstrează faptul că educaţia 
și, respectiv, educația parentală reprezintă un domeniu foarte important şi necesar pentru existenţa 
noastră socială, este evident că şi răspunsurile la întrebarea adresată decidenţilor cu privire la 
necesitatea unei strategii pentru educație parentală, care să abordeze în mod integrat toate aspectele 
creșterii, educației și dezvoltării copilului reflectă preocuparea şi deschiderea, într-o proporție 
semnificativă (peste 95%), pentru organizarea, structurarea şi dezvoltarea, la nivel naţional, a acestui 
demers.  
 
În ceea ce privește varianta cea mai potrivită pentru implementarea Strategiei naționale integrate pentru 
educație parentală, dintre cele două variante oferite în chestionarul adresat decidenților/specialiștilor (vezi 
Anexa...), constatăm că Varianta a 2-a, cea care oferă perspectiva centralizată, este preferată îndeosebi 
de decidenţii din mediul urban. 
 
Dacă ne oprim la analiza răspunsurilor decidenților/specialiștilor, pe judeţe, remarcăm o deschidere mai 
mare a celor din zona Ardealului (judeţele: Alba, Bisrița-Năsăud, Cluj, Timiş) spre descentralizare şi 
acelaşi lucru pentru cei din zona de sud şi a Moldovei (judeţele: Brăila, muncipiul București, Călăraşi, 
Suceava) pentru centralizare. De fapt, subiectul descentralizării nu este un subiect nou în spaţiul public şi, 
îndeosebi în spaţiul politicilor publice din România, iar prevalenţa centralizării, din opinia decidenţilor, nu 
iese nici în acest studiu din tiparele cunoscute deja, din societatea românească a momentului. 
 
De asemenea, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că un procent redus de decidenți sugerează și 
câteva variante alternative, dintre care, unele chiar necesită o atenție deosebită din partea celor care vor 
avea responsabilitatea elaborării Strategiei naționale integrate pentru educație parentală, respectiv:  
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- Organizarea la nivel central, național, a unui sistem de educație a părinților, care să implice și 
factorii de decizie  locali, având în vedere și particularitățile și specificul fiecărei regiuni în 
parte; 

- Organizație cu statut propriu, care să se ocupe doar de educația parentală și care să fie 
subordonată autorităților locale. 

 
În ceea ce îi privește pe părinți, aceștia și-au exprimat, în cadrul focus-grupurilor, opțiunea pentru un 
sistem național centralizat cu resurse financiare la nivel centralizat, cu resurse umane specializate și cu 
un cadru legislativ clar și corelat. De asemenea, aceștia au accentuat ideea de sprijin instituționalizat și 
organizat oferit părinților și de responsabilizare a autorităților publice cu privire la implementarea 
Strategiei naționale integrate pentru educație parentală. 
 
Referitor la domeniile/temele de interes atribuite Strategiei naționale integrate de educației parentală, 
decidenții consideră, într-un procent de peste 90%, că un loc important trebuie ocupat de Educația în 
familie. În ordinea descrescătoare a procentelor atribuite, următoarele domenii/teme, asupra cărora 
decidenții au fost rugați să se exprime, sunt: Sănătate, Educație civică și comportament social, Drepturile 
copilului, Educație ecologică. Sunt, însă, și alte domenii/teme pe care un procent restrâns de decidenți 
(aprox.15%) le menționează.  Dintre acestea, cele mai des menționate sunt: Educația religioasă, 
Abilitățile socio-emoționale, Educația rutieră, Educația sexuală, Educația culturală. 
 
Răspunsurile decidenților cu privire la domeniile/temele de interes ale Strategiei se completează foarte 
bine și sunt susținute de cele ale părinților la întrebarea referitoare la cât de importante li se par, pentru 
educația și îngrijirea copilului, unele teme, cum ar fi:  
- Aspecte referitoare la igiena zilnică ;  
- Aspecte referitoare la hrană/prepararea ei; 
- Probleme de sănătate (de ex. despre bolile copilăriei sau  alte aspecte generale) ; 
- Stil de viață sănătos ; 
- Comportamentul în societate / la grădiniță / școală ; 
- Aspecte ce țin de disciplină ; 
- Etapele de dezvoltare a copilului ; 
- Educarea / stimularea copilului; 
- Comunicarea cu copilul; 
- Psihologia copilului ; 
- Educație și orientare școlară. 
Dintre acestea, procente de peste 90%, au primit Comportamentul în societate/la grădiniță/la școală și 
Problemele de sănătate, ceea ce conduce la remarcarea unei unități de vederi a celor două grupuri țintă 
(părinții și decidenții/specialiștii), cu privire la domeniile prioritare ale Strategiei naționale integrate pentru 
educație parentală. 
 
De asemenea, ca și decidenții, părinții sugerează și alte teme de interes, cum ar fi: Educația religioasă, 
Petrecerea timpului liber, Educație emoțională, Liniște și armonie în familie/la școală etc., teme care, de 
altfel, se corelează foarte bine cu sugestiile date de decidenți, îndeosebi pentru faptul că două dintre ele 
sunt comune, respectiv: Educația religioasă și Educația emoțională. 
 
Răspunsul decidenţilor la întrebarea legată de domeniile/temele de interes ale Strategiei naționale 
integrate pentru educație parentală poate fi corelat cu și completat de răspunsurile date de părinţi la 
întrebările:   

 
 Credeţi că este nevoie de programe organizate/structurate de educaţie parentală? 
 Aţi dori să participaţi la asemenea programe, de exemplu cursuri sau activități pentru părinţi? 
 
Răspunsurile acestora exprimă, în procente relativ apropiate, de peste 80%, decizia clară a celor mai 
mulți părinți privind necesitatea prezenței în viața noastră a unor programe organizate/structurate de 
educaţie parentală, cât și determinarea lor de a participa la astfel programe/activități dedicate părinților, 
atăta timp cât ele sunt văzute ca un instrument benefic în construirea și îmbunătățirea relației părinte-
copil-comunitate. 
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De remarcat ar fi și faptul că, de regulă, părinții, atât cei din urban, cât și cei din rural, preferă sesiunile 
(față în față), organizate cu grupuri de părinți.  
 
În termeni de activități/măsuri, opțiunile părinților (în funcție de variantele oferite deja în chestionar), în 
ordine descrescătoare a numărului de răspunsuri date, se îndreaptă către următoarele: 
 

1. Centre de sprijin pentru copil și familie 
2. Servicii de consiliere                              
3. Servicii speciale de informare                
4. Cursuri de educație parentală                

 
Două aspecte deosebit de importante pentru construirea unei strategii sunt cele legate de grupul țintă, 
precum și cele legate de măsurile principale privind implementarea acesteia. Informația pentru primul 
aspect  ne este oferită de răspunsurile părinților care au vizat nevoia de informare pe care o simt în 
funcție de vârsta copilului. 
 
În acest sens, remarcăm că procentele privind nevoia de informații despre educația și îngrijirea copilului 
scad odată cu înaintarea în vârstă a copilului. Așadar, este clar că Strategia națională integrată pentru 
educație parentală ar trebui să se adreseze diferențiat părinților, în funcție de vârsta copilului și de 
problemele cu care aceștia se pot confrunta, având în vedere specificul dezvoltării copilului în diferitele 
perioade de evoluție. În plus, răspunsurile părinților, atât în chestionare, cât și cu prilejul focus-grupurilor, 
scot în evidență necesitatea diferențierii serviciilor și a măsurilor în funcție de mediul de rezidență. 
 
În ceea ce privește măsurile principale privind implementarea Strategiei,  din variantele oferite în 
chestionar, decidenții aleg în procente relativ egale: Cadrul legislativ adecvat  și Formarea resurselor 
umane specializate (peste 80%), precum și Resurse financiare la nivel centralizat și Resurse financiare la 
nivel local (peste 60%). Acest lucru este în consonanță cu remarcile lor vis-a-vis de variantele propuse 
pentru implementare (centralizată sau descentralizată), inclusiv cu cele din categoria Alte variante 
propuse. 
 
Ca o concluzie, analiza tuturor informațiilor colectate indică nevoia de: 

 educație parentală universală și accesibilă pentru toți părinții; 
 
 
Pentru aceasta, este nevoie ca autoritățile să dezvolte o Strategie națională integrată pentru 
educație parentală, inițial ca demers centralizat, cu măsuri și programe de sprijin pentru părinți, 
inclusiv pentru cei mediul rural/din categorii defavorizate. Intervențiile-cheie trebuie să vizeze: 
clarificarea și corelarea cadrului legislativ, formarea și dezvoltarea resursei umane specializate și 
resursele financiare disponibile, la nivel central și local. 
 
 

 delimitare a domeniilor/temelor de interes general și specific ale educației parentale; 
 
 
Strategia națională integrată pentru educație parentală va trebui să țină cont de prevalența 
opțiunilor exprimate de decidenți/specialiști și de părinți privind domeniile: Comportamentul în 
societate/la grădiniță/la școală și Problemele de sănătate ale copilului, ca domenii de interes 
general, precum și a opțiunilor pentru domenii specifice de tipul: Educație religioasă și Educație 
emoțională. În acest sens, un demers important va fi acela al conturării unor standarde de 
referință pentru programele/serviciile de educație parentală. 
 
 

 înființare a unor structuri adecvate/servicii la nivel local oferite îndeosebi de cadre didactice, 
conslieri școlari, psihologi specializați în domeniul educației parentale, fără a pierde din vedere și 
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aportul sau specializarea în acest domeniu și a altor categorii de specialiști: asistenți sociali, cadre 
medicale etc.; 
 
 
Această nevoie va necesita corelări legislative și chiar reglementări noi privind statutul Centrelor 
de sprijin pentru copil și familie, ca structuri specializate în domeniul educației parentale, cu 
servicii integrate oferite la nivel local, precum și privind recrutarea, formarea, acreditarea 
educatorilor parentali. O atenție deosebită va fi acordată tipurilor de servicii/activități și clasificării 
acestora în funcție de importanța pe care ele o au în viziunea beneficiarilor. 
 
 

 Îmbunătățire a formării inițiale și continue a profesioniștilor care urmează să lucreze în domeniul 
educației parentale; 
 

 
În acest caz, vorbim de stimularea universităţilor, dar şi a altor instituţii (conform prevederilor 
legale), pentru acreditarea, în calitate de furnizori de formare, a unor cursuri/module specifice, 
care să se adreseze celor care doresc să activeze în domeniul educaţiei parentale, la nivel 
comunitar. 
 

La final, trebuie să conștientizăm faptul că educaţia parentală are nevoie de o bază solidă, nu doar de 
programe pilot desfăşurate în diferite arii medicale, sociale şi educaţionale și, că, în acest context, 
definirea și, respectiv, clarificarea conceptului și a rolului educaţiei parentale în legislaţia românească va 
da posibilitate autorităţilor centrale şi locale să concentreze fonduri spre această zonă a educaţiei şi că, 
această investiţie, pe termen lung, va conduce la scăderea ratei abandonului şcolar şi familial, la 
îmbunătăţirea ratei de succes şcolar a copilului pe traseul şcolarizării viitoare, la punerea bazelor pentru 
învăţarea de-a lungul vieţii şi la o rată crescută a inserţiei socio-profesionale a indivizilor. 

Mai mult, este clar că eficienţa măsurilor/programelor de educație parentală ar putea fi considerabil 
îmbunătăţită dacă ar creşte cooperarea dintre cele trei sectoare care privesc nevoile copilului (de la 
naștere la 18 ani), respectiv Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Sănătaţii şi 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. În acest scop, este necesară 
crearea unui mecanism formal de colaborare între cele trei ministere, inclusiv a unui sistem de 
monitorizare unitară a măsurilor din Strategia națională integrată pentru educație parentală asumate. 
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ANEXA  nr. 1 

 

Numărul chestionarului....................... 

 

STUDIU DE CERCETARE CU PRIVIRE LA EDUCAŢIA PARENTALĂ ŞI NEVOIA DE SERVICII DE 
SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI 
 

Nume intervievator: .....................................................................       Cod intervievator: 

  

Judeţul…………………………………..                                            Localitatea …………………………….. 
 
Ziua:                          Luna:                                Durata interviului în minute:  
 
 
Chestionar adresat persoanelor de decizie / profesioniștilor  

 
Promovarea Strategiei Naţionale pentru Educaţie Parentală - Proiectul este implementat de către 
Fundația Copiii Noștri în parteneriat cu Formation des parents – Lausanne (Elveția) și Federația 
Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil 
 

Vă mulțumim pentru  timpul acordat și disponibilitatea de a completa acest chestionar. Vă asigurăm că 
toate informaţiile pe care le veţi furniza în cadrul acestui studiu sunt confidenţialite şi vor fi folosite doar 
pentru analiză. Completarea chestionarului este simplă şi nu durează mai mult de 15 de minute. Tot ceea 
ce trebuie să faceţi este să citiţi / să ascultați cu atenţie toate întrebările şi să alegeţi sau să scrieţi 
răspunsurile care corespund cel mai bine opiniilor dvs.  
 
Q1. Gândindu-vă la importanța educației parentale, ați spune că este...? (o singură variantă de răspuns) 
  

  1 – Foarte importantă  
 3 – Destul de importantă  
  2 – Importantă 4 – Nu prea importantă 

  0 – NS/NR 
 
Q2. În ce măsură considerați că este nevoie de o strategie națională pentru educație parentală care să 
abordeze în mod integrat toate aspectele creșterii, educației și dezvoltării copilului? (o singură variantă de 
răspuns) 
 

  1 – În foarte mare măsură                      3 – În mică măsură  
  2 – În mare măsură               4 – Deloc 

  0 – NS/NR 
 
Q3. Care sunt cele mai importante teme privind educația copilului pe care ar trebui să le abordeze 
strategia națională pentru educație parentală?  
 

UN SINGUR RĂSPUNS PE 
FIECARE RÂND 

Foarte 
important  

Destul de 
important 

Nu prea 
important 

Deloc 
important 

NS/NR 

1.Sanatate 4 3 2 1 0 
2.Drepturilor copilului 4 3 2 1 0 
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3.Educatie in familie 4 3 2 1 0 
4.Educatie civica si comportament 
social  

4 3 2 1 0 

5.Educatie ecologica 4 3 2 1 0 
Altele, va rugăm să precizati care și 
să mentionați importanța lor 

 

6. 4 3 2 1 0 
7. 4 3 2 1 0 

 

Q4. În ce măsură considerați că următoarele autorități trebuie să își asume responsabilitatea 
implementării strategia națională pentru educație parentală?  

 

UN SINGUR RĂSPUNS PE FIECARE RÂND 
În foarte 

mare măsură 
În mare 
măsură 

În mică 
măsură 

Deloc  NS/NR 

1. Autorități centrale 4 3 2 1 0 
2. Autorități locale 4 3 2 1 0 
3. Instituții de învățământ 4 3 2 1 0 
4. Instituții de sănătate 4 3 2 1 0 
5. Instituții de cultură  4 3 2 1 0 
Alte instituții, vă rugăm să specificați care  și 
să bifați importanța lor 

 

6. 4 3 2 1 0 

7. 4 3 2 1 0 
8. 4 3 2 1 0 

 
Q5. Care dintre următoarele variante considerați că ar fi cea mai adecvată pentru implementarea unei 
strategii naționale de educație parentală? (o singură variantă de răspuns) 
 
1. Un sistem descentralizat care să lase la latitudinea 
persoanelor de decizie locale în fiecare unitate 
administrativă (județ / oraș / comună) hotărârea dacă 
este sau nu nevoie de educație parentală și să 
aleagă cea mai adecvată formă de ofertă. 
 

2. Instituirea unui sistem național centralizat de 
educație a părinților, ca parte a educației 
permanente adresate adulților (părinților), care 
să ofere informații despre sănătate, nutriție, 
educație, protecție socială.  
 

3. Altă variantă (vă rugăm, detaliați):   
 
 

 

 Q6. Cât de importante sunt următoarele măsuri în vederea punerii în aplicare a unei strategii naționale 
pentru educație parentală? 

UN SINGUR RĂSPUNS PE FIECARE RÂND 
Foarte 

important 
Destul de 
important 

Nu prea 
important 

Deloc 
important  

NS/NR 

1. Formarea resurselor umane specializate 4 3 2 1 0 
2.Înființarea unor structuri instituționale 
adecvate, unde părinții pot primi servicii de 
sprijin pentru educația copiilor 

4 3 2 1 
 

0 

3. Resurse financiare la nivel centralizat 4 3 2 1 0 
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4. Resurse financiare la nivel local 4 3 2 1 0 
5. Cadru legislativ adecvat  4 3 2 1 0 
 Alte măsuri, vă rugăm să menționați care la și 
cât de importante sunt acestea 

 

7. 4 3 2 1 0 

8. 4 3 2 1 0 
 
 
Q7. Considerați că este nevoie de crearea profesiei de „formator parental” prin studii universitare? (o 
singură variantă de răspuns) 
 

1. Da 2. Nu 0. NS/NR 
 
Q8. Considerați că este posibilă formarea prin alte forme de instruire (formare continua, cursuri de 
specializare etc.) a unor categorii de profesioniști pentru a deveni „formatori parentali”?  Vă rugăm să 
precizați care sunt categoriile de profesioniști care considerați că s-ar putea specializa ca educator 
parental (mai multe variante de răspuns):  

1. Asistenți sociali 

2. Cadre didactice 

3. Personal medical 

4. Psihologi 

5. Consilieri școlari 

6. Alte categorii. Vă rugăm specificați care: 
........................................................................................................................................................................
............................................ 
 
 
Q9. În ce măsură considerați următoarele modalităţi de formare menționate mai jos sunt importante 
pentru formarea educatorilor parentali?  
 

UN SINGUR RĂSPUNS PE FIECARE RÂND 
În foarte 

mare măsură 
În mare 
măsură 

În mică 
măsură 

 
Deloc 

 

 
NS/
NR 

1. Formare continuă adresată unor profesioniști 4 3 2 1 0 
2. Cursuri de formare profesională de scurtă 
durată 

4 3 2 1 
0 

3. Formare non-formală a voluntarilor 4 3 2 1 0 
4. Alte modalități, vă rugăm să specificati care și 
să bifati de importanța acestora 

 

5. 4 3 2 1 0 
6. 4 3 2 1 0 
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Secțiune socio-demografice 
 
SD1. Mediul de rezidență: 
 

       1. Urban 2. Rural                    0. NS/NR 
 
  
SD2.  Instituția.........................................................             
Funcția................................................................ 
    
    
  Vă mulțumim! 
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ANEXA  nr. 2   
 

 

Numărul chestionarului....................... 

 

STUDIU DE CERCETARE CU PRIVIRE LA EDUCAŢIA PARENTALĂ ŞI NEVOIA DE SERVICII DE 
SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI 

 

Nume intervievator: .....................................................................       Cod intervievator: 

  

Judeţul…………………………………..                                            Localitatea …………………………….. 
 
Ziua:                          Luna:                                Durata interviului în minute:  

 
 
Chestionar adresat părinților / tutorilor sau asistenţilor  maternali care au în îngrijire copii 
 
Promovarea Strategiei Naţionale pentru Educaţie Parentală / Proiectul este implementat de către 
Fundația Copiii Noștri în parteneriat cu Formation des parents – Lausanne (Elveția) și Federația 
Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil 
 

Vă mulțumim pentru  timpul acordat și disponibilitatea de a completa acest chestionar. Vă asigurăm că 
toate informaţiile pe care le veţi furniza în cadrul acestui studiu sunt confidenţialite şi vor fi folosite doar 
pentru analiză. Completarea chestionarului este simplă şi nu durează mai mult de 15 de minute. Tot ceea 
ce trebuie să faceţi este să citiţi / să ascultați cu atenţie toate întrebările şi să alegeţi sau să scrieţi 
răspunsurile care corespund cel mai bine opiniilor dvs.  

 
Q1. Gândindu-vă la timpul și resursele pe care le alocați pentru educația copilului / copiilor în preocupările 
dvs., ați spune că educația este: (o singură variantă de răspuns) 
 

  1 – Foarte importantă  
 3 – Destul de importantă  
  2 – Importantă 4 – Nu prea importantă 

  0 – Nu ştiu 
 
Q2.  Consideraţi că pentru a putea oferi copilului dumneavoastră educaţie şi îngrijire corespunzătoare 
aveţi nevoie de mai multe informaţii?  
 
1. Da 2.. Nu 0. NS / NR 

 
Dacă „DA” va rugăm să răspundeți la întrebarea Q3. Dacă „NU” sau „NS / NR” atunci se trece la 
întrebarea Q4.  
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Q3. Cât de importantă este pentru dvs. fiecare din următoarele teme referitoare la educația și îngrijirea 
copilului? 

 

UN SINGUR RĂSPUNS PE FIECARE RÂND 
Foarte 

important 
Destul de 
important 

Nu prea 
important 

Deloc 
important 

NS/NR 

1. Aspecte referitoare la igiena zilnică 4 3 2 1 0 
2. Aspecte referitoare la hrană/prepararea 
ei 

4 3 2 1 
0 

3. Probleme de sănătate (de ex. despre 
bolile copilăriei sau  alte aspecte generale) 

4 3 2 1 
0 

4. Stil de viață sănătos 4 3 2 1 0 
5. Comportamentul în societate / la 
grădiniță / școală 

4 3 2 1 
0 

6. Aspecte ce tin de disciplină 4 3 2 1 0 
7. Etapele de dezvoltare a copilului 4 3 2 1 0 

8. Educarea / stimularea copilului 4 3 2 1 0 

9. Comunicarea cu copilul  4 3 2 1 0 

10. Psihologia copilului 4 3 2 1 0 

11. Educație și orientare școlară 4 3 2 1 0 

Alte aspecte, vă rugăm să menționați care 
și să precizați importanța acestor:  

 

12. 4 3 2 1 0 

13. 4 3 2 1 0 

 
Q4. Cât de importante sunt următoarele acțiuni prin care ar putea fi sprijinită familia?  
 
UN SINGUR RĂSPUNS PE FIECARE 
RÂND 

Foarte 
important 

Destul de 
important 

Nu prea 
important 

Deloc 
important 

NS/NR  

1. Sprijin şi informaţii privind educaţia 
copilului 

4 3 2 1 
0 

2. Ajutoare materiale: rechizite/haine 4 3 2 1 0 
3. Hrană 4 3 2 1 0 
4. Consiliere 4 3 2 1 0 
5. Mai multe locuri de joacă 4 3 2 1 0 
6. Ludoteci 4 3 2 1 0 
7. Cursuri de educaţie parentală 4 3 2 1 0 
8. Filme documentare despre educaţie 
parentală 

4 3 2 1 
0 

9. Grupuri de dezbateri pe teme de 
educatie parentala  

4 3 2 1 
0 

10. Activităţi sportive şi culturale pentru 
familii 

4 3 2 1 
 

0 
Alte aspecte, vă rugăm menționați care 
și să precizați importanța acestora: 

 

11. 4 3 2 1        0 

12. 4 3 2 1        0 
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Q5. Ce instituţii consideraţi că ar trebui să organizeze activităţi pentru sprijin parental? (mai multe variante 
de răspuns):   

 
1. Primăria 
2. DGAS (Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului ) 
3. CJRAE (Centrele Judeţene/Municipale de 
Resurse şi Asistență Educaţională) 
4. Maternitatea 
5. Creşa 
6. Grădiniţa 
7. Școala 
8. Biserica 

9. Spitalul 
10. Policlinica 
11. Cabinetul medical individual   
12. Centrele de consiliere şi sprijin pentru părinţi 
şi copii 
13.  Organizațiile neguvernamentale  
14. Alte instituţii / organizaţii (vă rugăm precizaţi): 
..............................................................................
..............................................................................
...... 

 
Q6. Cât de des v-aţi confruntat, ca părinte, cu situaţii în care aţi avut nevoie de informare, consiliere sau 
altă formă de sprijin? (o singură variantă de răspuns) 
 
     1 – Foarte des   3 – Nu prea des  
     2 – Destul de des   4 – Niciodată  

     0 – Nu ştiu 
 
Q7. În ce măsură ați avut nevoie de informare în următoarele perioade de vârstă ale copilului?  
 

UN SINGUR RĂSPUNS PE 
FIECARE RÂND 

 
În foarte mare 

măsură  

În mare 
măsură 

 
În mică 
măsură  

 
Deloc  

 
 
NR/NS 

1.  0 – 1 an   4 3 2 1 0 
  2. 1 – 3 ani 4 3 2 1 0 
3.  3 – 6 ani 4 3 2 1 0 
4.  după intrarea la școală 4 3 2 1 0 
5.  după varsta de 14 ani 4 3 2 1 0 

 
Q8. Cui vă adresați/v-ați adresat pentru sfaturi /consiliere privind educația copilului / copiilor? 

UN SINGUR RĂSPUNS PE FIECARE RÂND DA NU 
 
NR/NS 

1. Medicului 1 2 0 
2. Unui cadru didactic 1 2 0 
3. Consilierului școlar  1 2 0 
4. Psihologului 1 2 0 
5. Altui părinte 1 2 0 
6. Unui membru al familiei dumneavoastră 1 2 0 

 

Q9. Credeţi că este nevoie de programe organizate / structurate de educație pentru părinți? (o singură 
variantă de răspuns) 
 

1.  Da 1. Nu           0. NS/NR 
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Q10. Aţi dori să participaţi la asemenea programe, de exemplu cursuri sau activităţi pentru părinţi ? (o 
singură variantă de răspuns) 
 

1.  Da 2.   Nu           0. NS/NR 
 
Q11. Cât de util ar fi dezvoltarea în comunitatea dumneavoastră a următoarelor servicii de sprijin în 
creşterea, îngrijirea şi educarea copilului? 
 
UN SINGUR RĂSPUNS PE FIECARE 
RÂND 

Foarte 
util 

Util 
Destul de 

util 
Deloc 

util / inutil 
 

NS/NR 

1. Centre de sprijin pentru părinţi şi copil 4 3 2 1 0 
2. Servicii speciale de informare 4 3 2 1 0 
3. Servicii de consiliere 4 3 2 1 0 
4. Cursuri de educație pentru părinți 4 3 2 1 0 
Alte tipuri de servicii, vă rugăm să 
enumerați care și să apreciați utilitatea 
acestora: 

 

5. 4 3 2 1 0 
6. 4 3 2 1 0 
7. 4 3 2 1 0 
 
Q12. La ce fel de cursuri/sesiuni de informare cu privire la parentalitate aţi prefera să participaţi? (mai 
multe variante de răspuns) 
 
1. Sesiuni (față în față) organizate cu grupuri de părinți  
2. Cursuri combinate  (modul in sala plus modul on-line) 
3. Cursuri online  
4. Alt tip (vă rugăm specificați): 

      
Q13. Cât de frecvent căutaţi informaţii despre îngrijirea / educarea copilului? (o singură variantă de 
răspuns) 
  

1.  Foarte  frecvent 2.Frecvent 3. Rar 4. Niciodată 0. NS/NR 
 

 
Dacă „Niciodată” sau NS/NR va rugăm să răspundeți la secțiunea socio-demografice.  
 
14. Care sunt sursele de informații despre îngrijirea / educarea copilului pe care le folosiți și cât de 
frecvent? 
 
UN SINGUR RĂSPUNS PE 
FIECARE RÂND 

Foarte  
frecvent 

Frecvent Rar Niciodată NS/NR 

1. Cărți  4 3 2 1 0 
2. Reviste 4 3 2 1 0 
3. TV 4 3 2 1 0 
4. Internet  4 3 2 1 0 
5. Forumuri 4 3 2 1 0 
6. Personal medical 4 3 2 1 0 
7. Personal didactic  4 3 2 1 0 
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8. Prieteni / rude 4 3 2 1 0 

9. Bunici 4 3 2 1 0 

10. Cursuri de educație parentală 4 3 2 1 0 

11. Alte surse, vă rugăm să 
menționați care și să indicați 
frecvența de accesare a acestora 

 

 4 3 2 1       0 

 4 3 2 1 0 
 

Secțiune socio-demografice 
 

SD1. Care este vârsta dvs. în ani împliniţi?           
 

1. Sub 20 ani 2. 20-30 ani 3. 31 – 40 ani 4. 41- 50 ani 0. NR 
 
SD2. Sex:     

1. Masculin 2. Feminin  
   
SD3. Mediul de rezidență: 
 

       1. Urban 2. Rural                    0. NS/NR 
 

SD4. Ultima şcoală pe care aţi absolvit-o (o singură variantă de răspuns):  
  

1. primară/fără şcoală 
2. gimnazială (clasele 5-8) 
3. şcoala profesională 
4. 10 clase (liceu neterminat) 
5. Liceu 
7. studii superioare 
6. şcoală post-liceală sau tehnică de maiştri 

 
 
 
 
  
  

 

SD5. Care este principala dvs. ocupaţie în prezent? 

1. Patron, co-proprietar 6. Tehnician, asistentă, învăţător etc. 11. Pensionară 

2. Liber profesionist 7. Muncitor calificat   12. Student/elev 

3. Funcţie conducere (manager, director) 8. Muncitor necalificat 13. Şomer 

4.Inginer, medic, arhitect, profesor, 
economis etc. 

9. Casnică 14. Altele.......... 

5. Funcţionar public 10. Concediu de maternitate 0. NR 
 
SD6. În prezent sunteţi: 
 

1. Căsătorit(ă) 
      2. Uniune consensuală  

      3. Divorţat(ă)/ separat(ă)/ văduv(ă) 
      4. Singur(ă), niciodată căsătorit(ă) 

 
SD7. Câte persoane locuiesc în gospodăria dvs., incluzându-vă şi pe dvs.?                     

                                                                             persoane 
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SD8. Câţi copii există în gospodăria dvs. cu vârsta între....? 

0-6 ani ......................  7-14 ani ....................  
 15-18 ani .................. 

SD9. Luna trecută care a fost suma totală de bani câştigată de toţi membrii gospodăriei dvs., incluzând 
salarii, pensii, alocaţii de copii, venituri din chirii, dobânzi, dividende etc.? Vă voi citi o listă cu intervale de 
venit şi am să vă rog să mă opriţi când auziţi intervalul în care s-a încadrat venitul total net al gospodăriei 
dvs. luna trecută 

.  

 

  

 

 
 
 
 
 
Vă mulțumim ! 

1. Sub 200 RON 6. 701 – 1000 RON 11. 3001 – 3500 RON 

0. NS/NR 

2. 201 – 300 RON 7. 1001 – 1500 RON 12. 3501 – 4000 RON 

3. 301 – 400 RON 8. 1501 – 2000 RON 13. 4001 – 5000 RON 

4. 401 – 500 RON 9. 2001 – 2 500 RON 14. 5001 – 6000 RON 

5. 501 – 700 RON 10. 2501 – 3000 RON 15. Peste 6000 RON 
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ANEXA  nr. 3 

 
Scrisoare adresată coordonatorilor locali din judeţele participante la cercetare 

 
 

Stimată doamnă Inspector, 

În primul rând, vă mulțumesc că ați acceptat să lucrați, atât dumneavoastră, cât și colegele 
dumneavoastră în cadrul Studiului de cercetare cu privire la educaţia parentală şi nevoia de servicii de 
sprijin pentru părinţi. 
 
Acest studiu se derulează cu sprijinul și asistența Reprezentanței UNICEF în România și face parte din 
proiectul „Promovarea Strategiei Naționale pentru Educație Parentală”, implementat de Fundația Copiii 
Noștri, în parteneriat cu organizația Formation des Parents – CH, Lausanne (Elveția) și cu Federația 
Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (România), fiind  cofinanțat de un grant din partea Elveției, 
prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă şi de Reprezentanţa UNICEF în 
România. 

Proiectul beneficiază de susținerea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, a Autorității 
Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și al UNICEF, precum și a altor instituții guvernamentale 
din domeniul educației și protecției copilului.  Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea politicilor 
naționale în domeniul educației, prin promovarea unei Strategii naționale de educație parentală. 

Contribuția dumneavoastră la acest proiect va fi deosebit de importantă, deoarece ne va permite să 
cunoaștem, atât nevoile părinților, cât și opiniile persoanelor de decizie și ale profesioniștilor față de 
elaborarea și implementarea unei Strategii naționale pentru educație parentală în România.  

Recunoașterea acestei contribuții se va face prin adeverințe care să ateste participarea la cercetare. 
Adeverințele se vor elibera  cu acordul Inspectorului de specialitate. 

Metodologia studiului prevede următoarele:  

Se vor aplica chestionare, prin interviuri. Chestionarele vor fi completate de operatorul de teren, în timpul 
interviului. Există 2 tipuri de chestionare – unul pentru decidenți/profesioniști și unul pentru părinți.În 
fiecare regiune economico-geografică au fost selecționate, aleator, câte 2 județe.  Din proiect fac parte 16 
județe (Alba, Argeș, Bacău, Brăila, Bistrița, Brașov, Călărași, Cluj, Dolj, Hunedoara, Ilfov, Mureș, 
Prahova, Suceava, Timiș, Vâlcea și 2 sectoare din București - sectorul 1 și 5). 

În fiecare județ se vor organiza interviuri, atât cu decidenți/profesioniști, cât și cu părinți, astfel: 

- în orașul, municipiu de județ : 10 decidenți și 10 părinți 
- un alt oraș din județ : 5 decidenți și 10 părinți 
- 2 comune pe județ : câte 5 decidenți x 10 părinți, în fiecare comună   
Deci, total, pe fiecare județ :  25 decidenți și 40 părinți.    
 
În afară de municipiu, orașul și cele două comune, vor fi selectate de dumneavoastră, pe plan local. 
 
« Decidenții » pot fi  persoane de decizie din ISJ, din Direcția Județeană de Asistență Aocială și Protecția 
Copilului (DJASPC),  Direcția de Sănătate Publică, Centrele Județene de Asistență Educațională 
(CJRAE), Prefectură/Primărie, Consiliul județean/Local, Poliție (direcția referitoare la minori) , profesori 
universitari și alți reprezentanți ai unor instituții de învățământ, precum și reprezentanți ai altor structuri de 
stat sau din societatea civilă interesate în educația, protecția și sănătatea copilului. 
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Părinții pot fi selecționați din grădinița, școala primară, liceu sau identificați în comunitate. Este indicat să 
avem mai multe categorii de părinți, deoarece răspunsurile vor fi diferite, în funcție de vârsta copilului și 
de implicarea părintelui în educație. 

Fiecare operator va lucra cu un număr corespunzător de respondenți, în funcție de schema de mai sus și 
de localitate.Termenul în care trebuie finalizate interviurile este 30 octombrie (în mod excepțional până pe 
8 noiembrie), dar cu cât mai repede, cu atât mai bine, deoarece timpul de introdus datele în baza de date 
va fi destul de mare pentru un astfel de eșantion. (cca. 1000 de subiecți) 

Chestionarele completate vor fi colectate la inspectorul pentru învățământul preșcolar din județ, care este 
rugat să le transmită, fie la MENCS, fie la Fundația Copiii Noștri.  Aceste detalii  le vom putea discuta 
telefonic sau prin e-mail la momentul în care toate interviurile sunt finalizate. 

Atașam Instructiuni (linii generale de conduită) pentru operatorii de teren și o delegație, care va fi utilizată 
de operatori în cazul în care este necesar să se prezinte înainte de interviu. 

Vă mulțumim  pentru colaborare.  
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ANEXA nr.  4 

 
 

INSTRUCŢIUNI PENTRU OPERATORII  DE TEREN 

 

Stimată doamnă/domn, 

Ne face plăcere să vă informăm că faceţi parte din echipa  de cercetare care va elabora Studiul de 
cercetare cu privire la educaţia parentală şi nevoia de servicii de sprijin pentru părinţi. Studiul se 
elaborează cu asistența și sprijinul Reprezentanței UNICEF în România și face parte din proiectul 
Promovarea Strategiei Naţionale pentru Educaţie Parentală. Proiectul este implementat de către 
Fundația Copiii Noștri în parteneriat cu Formation des Parents – Lausanne (Elveția) și Federația 
Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil, fiind co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin 
intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă si de Reprezentanta UNICEF in 
Romania. 

Contribuţia dumneavoastră voluntară la realizarea acestui Studiu de cercetare va fi foarte importantă şi 
vă mulţumim pentru colaborare. 

Pentru o bună desfăşurare a interviurilor şi pentru eficientizarea activităţii şi timpului alocat 
cercetării operatorul de teren  este rugat : 

 Să stabilească dinainte ora întâlnirii; 

 Să programeze întâlnirile astfel încât să realizeze norma zilnică de interviuri (minim 10 – maxim 
15); 

 Să cunoască  scopul şi obiectivele cercetării pe care trebuie să le prezinte în câteva cuvinte 
persoanei intervievate; 

 Să abordeze în modul cel mai politicos persoana intervievată; 

 Să asigure că interviul nu va dura mai mult de 15-20 de minute; 

 Să asigure că răspunsurile la chestionar sunt foarte importante şi vor fi utile pentru rezultatele 
finale ale proiectului; 

 Să asigure interlocutorul că toate datele,  atât cele personale cât şi cele generale sunt 
confidenţiale, ele fiind folosite numai in scop profesional pentru această cercetare.  Nici un nume 
nu va fi făcut public. FCN este operator de date cu caracter personal şi autorizată să le folosesca 
în cadrul studiilor de cercetare; 

 Să cunoască întreg chestionarul şi să completeze cu atenţie şi responsabilitate toate rubricile din 
chestionar în concordanţă cu răspunsurile primite. Să ţină cont de acele întrebări care presupun o 
singură variantă de răspuns şi de cele cu mai multe răspunsuri posibile; 

 Să se concentreze strict pe întrebările din chestionar fără a purta  conversaţii pe alte teme; 

 Să pună întrebarea clar şi fara echivoc; 

 Să nu sugereze răspunsurile ci să respecte opiniile respondentilor astfel încât ele să reflecte 
parerile  persoanei intervievate; 

 Să acorde câteva secunde de gândire  celui intervievat înainte de a nota răspunsul. Dacă acesta 
are dificultăţi în a înţelege întrebarea operatorul de teren să explice cerinţa cu rabdare si in mod 
competent; 
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 In cazul persoanelor de decizie este obligatorie completarea funcţiei persoanei  intervievate,  
judeţul, localiatea, mediul; 

 Completarea chestionarelor se va face astfel incat sa se evite ştersături  care ar putea  să 
conducă la neclarităţi in introducerea  informatiilor în baza de date; 

 Să mulţumească pentru timpul acordat; 

 Să noteze numele operatorului, locul interviului, data şi ora efective şi să semneze chestionarul. 

Vă mulțumim pentru colaborare ! 
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ANEXA nr.5 

 
 
Proiect: Promovarea Strategiei Naționale pentru Educație Parentală   
 

DELEGAȚIE PENTRU OPERATORII DE TEREN 

 

Fundația Copiii Noștri, în parteneriat cu Formation des Parents – CH, Lausanne (Elveția) și cu Federația 
Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (România) implementează în perioada 1 martie 2015 - 28 
februarie 2018 proiectul „Promovarea Strategiei Naționale pentru Educație Parentală” (co-finanțat printr-
un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă).  

Proiectul beneficiază de susținerea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, a Autorității Naționale 
pentru Protecția Drepturilor Copilului și al UNICEF România, care au delegat persoane cu experiență în 
domeniu în cadrul Comitetului de Sprijin constituit. 

Obiectivul general al proiectului este: îmbunătățirea politicilor naționale în domeniul educației, prin 
promovarea unei Strategii naționale de educație parentală.  

În cadrul proiectului mai sus-menționat este  prevazută realizarea unui studiu de cercetare cu privire la 
nevoile de informare ale părinților și la modul de implementare al Strategiei Naționale pentru Educație 
Parentală elaborate anterior (2009-2010). Cercetarea se bazează pe completarea a două tipuri de 
chestionare – unul, adresat părinților și, celălat, adresat persoanelor de decizie și profesioniștilor. 

În acest scop, operatorii de teren ai proiectului se vor deplasa în localitatea dumneavoastră. Vă rugăm să 
aveți amabilitatea de a sprijini activitatea acestei echipe și de a-i acorda asistența necesară pentru 
realizarea interviurilor cu persoane de decizie, profesioniști și cu părinți, conform chestionarelor 
elaborate. 

Vă asigurăm de faptul că toate datele sunt confidențiale și, ca atare, nu vor fi făcute publice sau utilizate 
în alte scopuri decât cel al prezentei cercetări. 

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat, 

 

Viorica Preda Martha Iliescu 

Inspector General Președinte, 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice Fundația Copiii Noștri 

 Manager de proiect 
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                 ANEXA  nr. 6 

 
 

TEME DE DISCUTAT PENTRU FOCUS GRUPURI 
referitor la 

„Promovarea Strategiei Naţionale pentru Educaţie Parentală” 
 
 
1. Este nevoie de o strategie națională pentru educaţie parentală care să abordeze în mod integrat toate 
aspectele creșterii, educației si dezvoltării copilului? 

 
2. Autoritățile care trebuie să își asume responsabilitatea implementării  strategiei naţionale pentru  
dezvoltarea competentelor parentale?  
 
3. Variante de punere în practică a unei strategii naționale pentru educație parentală ? 
a. Varianta 1: Un sistem descentralizat  care să lase la latitudinea persoanelor de decizie locale în 
fiecare unitate administrativă (județ/oraș/comună) să hotărască dacă este sau nu nevoie de educație 
parentală și să aleagă cea mai adecvată formă de ofertă?  
b. Varianta 2: Instituirea unui sistem național centralizat de educație a părinților, ca parte a educației 
permanente adresată adulților (părinților)  
 
4. Măsuri necesare în vederea punerii în aplicare a unei Strategii naționale  pentru educație parentală?  
a. Formarea resurselor umane specializate   
b. Înființarea unor structuri instituționale adecvate unde părinții pot primi servicii sprijin pentru   

educația copiilor    
c. Resurse financiare la nivel centralizat    
d. Resurse financiare la nivel local  
e. Cadru legislativ adecvat   
f. Alte măsuri .....care? 
 
5. Este nevoie de crearea profesiei de “formator parental”? Ce profesioniști ar putea fi  specializați pentru 
a furniza cursuri de educaţie parentală. 
 
6. Servicii/structuri existente în prezent în comunitate pentru a oferi sprijin în domeniul educației 
parentale. Sunt ele suficiente? 
 
7. Servicii ce ar trebui înființate/extinse în comunități rurale și urbane pentru a- i sprijini mai mult pe părinți  
în creșterea, îngrijirea si educarea copilului. 
 
8. Surse de informare accesibile/ autorizate/credibile  în comunitățile rurale disponibile pentru a-i informa 
pe părinți și pe profesioniști cu privire la aspectele creșterii, educației si dezvoltării copilului. 
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ANEXA  nr. 7 
 

Măsura în care decidenţii/specialiştii considera că este nevoie de o strategie națională pentru 
educație parentală care să abordeze în mod integrat toate aspectele creșterii, educației și 
dezvoltării copilului    
 

Judeţul 

 

Urban Rural 

În 
foarte 
mare 

măsură 

În 
mare 

măsur
ă 

În mică 
măsură 

Deloc 
NS/
NR 

În 
foarte 
mare 
măsur
ă 

În 
mare 
măsur
ă 

În 
mică 
măsur
ă
  

Delo
c 

NS/N
R 

Alba 6 6 2  8 3  
Argeș 23 10  10 2  
Bistriţa- 
Năsăud 

10 4 
  

 6 5 
  

 

Brăila 12 4  5 1  
Brașov 11 5  8 1 1  
București 9 1   
Călărași 13 4 1 12  
Cluj 13 6 2  3 4  
Dolj 12 6 1  6 3 1  
Hunedoar
a 

15 11 
  

 5 5 
  

 

Ilfov 20 4  10 2  
Mureș 17 6 1  7 4  
Prahova 10 5  6 5  
Sălaj 11 6  12 1 
Suceava 10 5  6 4  
Timiș 15 4 1  6 4  
Vâlcea 

 
4 1 1 

 
 6 

   
 

Total 211 88 6 2 1 116 43 1 1 1 
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ANEXA nr. 8  

Importanţa pe care decidenţii o acordă unor măsuri în vederea punerii în aplicare a unei strategii 
naționale pentru educație parentală. 

 
1. Formarea resurselor 
umane specializate TOTAL URBAN RURAL 
Foarte important 382 262 120 
Destul de important 67 35 32 
NS/NR 13 6 7 
Nu prea important 6 4 2 
Deloc important  2 1 1 
Total 470 308 162 

 
 

2.Înființarea unor structuri 
instituționale adecvate, 
unde părinții pot primi 
servicii de sprijin pentru 
educația copiilor TOTAL URBAN RURAL 
Foarte important 341 215 126 
Destul de important 103 75 28 
Nu prea important 16 12 4 
NS/NR 7 4 3 
Deloc important  3 2 1 
Total 470 308 162 

 
 

3. Resurse financiare 
la nivel centralizat TOTAL URBAN RURAL 
Foarte important 303 202 101 
Destul de important 126 84 42 
Nu prea important 26 14 12 
NS/NR 11 5 6 
Deloc important  4 3 1 
Total 470 308 162 

 
 

4. Resurse financiare 
la nivel local TOTAL URBAN RURAL 
Foarte important 308 205 103 
Destul de important 126 84 42 
Nu prea important 20 10 10 
NS/NR 13 8 5 
Deloc important  3 1 2 
Total 470 308 162 

 
 
 

5. Cadru legislativ 
adecvat  TOTAL URBAN RURAL 

Foarte important 384 256 128 

Destul de important 63 40 23 

Nu prea important 11 6 5 

NS/NR 10 4 6 

Deloc important  2 2 0 

Total 470 308 162 
 
 



 

88 
 

Alte măsuri 
Total 

răspunsuri 
Propuneri 
din urban 

Propuneri 
din rural 

Alte instituţii  4          1 
1 

Asigurarea suportului parental 4 1 1 

Autofinanţare 3 1 1 

Campanii de mediatizare 4 1 1 
Coerenţa strategică 

1 1 

Corelarea cu programul european pentru părinţi 3 1 1 

Finanţarea proiectelor de educaţie parentală 4 1 1 

Formare,parteneriate,sponsori 3 1 1 
Implementare in instituţii de învăţământ 4 

1 1 
Includerea in progama de învăţământ a cursurilor de 
educaţie parentală 4 

1 1 

Infiinţarea unor instituţii cu statut si buget propriu 4 1 1 

Iniţiativa locală in funcţie de nevoi 4 1 1 

Instituţii de control 4 1 1 

Obligativitatea părinţilor de a urma cursurile 4 1 1 

Proiectie pe termen lung 4 1 1 

Reponsabilizarea efectivă a părinţilor 4 1 1 

Schimbarea mentalităţii oamenilor 3 1 1 

Sponsorizări din partea agenţilor comerciali 3 1 1 

Stabilirea clară a subiectelor 4 1 1 
Suport informaţional structurat oferit la inscrierea 
copiilor 4 1 1 

Coordonare unitară 4 1 1  

Informarea si mediatizarea programului 4 1 1  
Verificarea impactului asupra comunităţii a acestor 
programe 4 1  1 

Total  23 13 10 
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ANEXA nr. 9  

 
Răspunsurile decidenţilor cu privire la diverse forme de instruire a unor categorii de profesioniști 

pentru a deveni „formatori parentali” 
 

 

Categorii de profesioniști TOTAL URBAN RURAL 

1. Asistenți sociali 260 173 87 

2. Cadre didactice 355 241 114 

3. Personal medical 165 104 61 

4. Psihologi 331 217 114 

5. Consilieri școlari 299 200 99 

6. Alte categorii.  35 17 18 

Preot 11 3 8 

      Părinţi 6 4 2 

Psihopedagogi 2 2 

Juriști 2 2 

Voluntari 2 2 

Mediatori școlari 2 1 1 

Logoped 2 2 

Asistenți sociali 1 1 

Poliţist 1 1 

Formator parental 1 1 

Orice persoană doritoare de a dobândi 
aceasta calificare după împlinirea vârstei 
de cel puţin 30 ani (prin studii 
universitare) eventual postuniversitare 
sau master 1 1 

Nu răspunde 1 1 
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ANEXA nr.10 

Răspunsurile decidenţilor cu privire la importanţa unor metode de formare a educatorilor parentali 

 

Număr de răspunsuri Q9 
 

În foarte 
mare 

măsură 

În mare 
măsură 

În mică 
măsură 

 
Deloc 

 

 
NS/NR 

1. Formare continuă adresată unor profesioniști 
340 102 12 2 13 

2. Cursuri de formare profesională de scurtă 
durată 

196 204 40 10 
20 

3. Formare non-formală a voluntarilor 151 161 93 24 41 
 

1. Formare 
continuă 
adresată unor 
profesioniști 

TOTAL % URBAN % RURAL % 

NS/NR 13 2.77% 7 2.27% 6 3.70% 

Deloc 2 0.43% 2 0.65% 
 

0.00% 

În mică măsură 13 2.77% 7 2.27% 6 3.70% 

În mare măsură 102 21.70% 66 21.43% 36 22.22% 

În foarte mare 
măsură 

340 72.34% 226 73.38% 114 70.37% 

Total 470 100.00% 308 100.00% 162 100.00% 

 

2. Cursuri de 
formare 
profesională de 
scurtă durată 

TOTAL % URBAN  % RURAL % 

NS/NR 20 4.26% 14 4.55% 6 3.70% 

Deloc 10 2.13% 7 2.27% 3 1.85% 

În mică măsură 40 8.51% 24 7.79% 16 9.88% 

În mare măsură 204 43.40% 139 45.13% 65 40.12% 

În foarte mare 
măsură 

196 41.70% 124 40.26% 72 44.44% 

 Total 470 100.00% 308 100.00% 162 100.00% 
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3. Formare 
non-formală 
a voluntarilor 

TOTAL % URBAN  % RURAL % 

NS/NR 41 8.72% 27 8.77% 14 8.64% 

Deloc 24 5.11% 15 4.87% 9 5.56% 

În mică 
măsură 

93 19.79% 64 20.78% 29 17.90% 

În mare 
măsură 

161 34.26% 106 34.42% 55 33.95% 

În foarte 
mare măsură 

151 32.13% 96 31.17% 55 33.95% 

 Total  470 100.00% 308 100.00% 162 100.00% 

 

Alte propuneri pentru formarea educatorilor parentali Total  urban rural 

Cursuri de formare on-line 4 5 1 4 

Cursuri post universitare / Programe de specializare 3 4 2   

Cursuri de formare pentru părinţi 3 2 1 1 

Cursuri fără frecvenţă 3 
2 2   

e-learning 2 2   

Formare prin studii universitare /3 ani. 4 2 1 1 

Nu este nevoie de formarea lor 2 2   

Schimburi de experientă 3 2   2 

Seminar de formare 3 2   2 

Formare initială - modul pentru specialistii de mai sus 4 1 1   

Implementare sistem la nivel central 4 1 1   



 

 

 

ANEXA nr.11 

Importanța pe care parinții o acordă unor teme referitoare la educația și îngrijirea copilului 

 
URBAN  RURAL  NESPECIFICAT 

UN SINGUR 
RĂSPUNS PE 
FIECARE RÂND 

4- 
Foarte 
imp. 

3-Destul 
de imp.  

2- Nu 
prea 
imp. 

1- 
Deloc 
imp. 

0-
NS/
NR 

4- Foarte 
imp. 

3-Destul 
de imp.  

2- Nu 
prea 
imp. 

1- Deloc 
imp. 

0-
NS/NR 

4- 
Foarte 
imp. 

3-Destul 
de imp.  

2- Nu 
prea 
imp. 

1- 
Deloc 
imp. 

0-
NS/
NR 

1. Aspecte 
referitoare la igiena 
zilnică 

301 38 5 1 16 210 32 3  21 56 8  1 11 

2. Aspecte 
referitoare la 
hrană/prepararea ei 

269 64 11  17 181 59 4  22 50 10 3 1 12 

3. Probl.de sănătate 
(bolile copilăriei, 
aspecte generale) 

288 54 2 1 16 194 46 5 1 20 56 7 2  11 

4. Stil de viață 
sănătos 

288 54 4  15 201 45  1 19 52 10 1 1 12 

5. Comportament în 
societate/grădiniță/ 
școală 

305 40 2  14 210 32 3  21 55 8 1  12 

6. Aspecte ce țin de 
disciplină 

277 66 2  16 188 54 1  23 51 13 1  11 

7. Etape de 
dezvoltare a copilului 

265 77 4  15 178 58 5  25 45 18 2  11 

8. Educarea/ 
stimularea copilului 

306 40   15 197 38 2 2 27 59 5   12 

9. Comunicarea cu 
copilul 
 

319 26 1  15 227 18 2 3 16 60 5   11 



 

 

URBAN  RURAL  NESPECIFICAT 

UN SINGUR 
RĂSPUNS PE 
FIECARE RÂND 

4- 
Foarte 
imp. 

3-Destul 
de imp.  

2- Nu 
prea 
imp. 

1- 
Deloc 
imp. 

0-
NS/
NR 

4- Foarte 
imp. 

3-Destul 
de imp.  

2- Nu 
prea 
imp. 

1- Deloc 
imp. 

0-
NS/NR 

4- 
Foarte 
imp. 

3-Destul 
de imp.  

2- Nu 
prea 
imp. 

1- 
Deloc 
imp. 

0-
NS/
NR 

10. Psihologia 
copilului 

270 68 4 1 18 174 48 11 2 31 41 22   13 

11.Educație și 
orientare școlară 

263 70 5  23 185 40 7 2 32 49 14 2  11 

 Alte aspecte. Vă 
rugăm să menționați 
care și să precizați 
importanța lor 

           

12. A
tașam

ent și tulburări de ata
șam

ent – 
1, S

im
ț estetic, creativitate,  

abilități personale – 3 

A
ctivități extrașcolare – 1 

R
ela

ționare -1  

             



 

 

URBAN  RURAL  NESPECIFICAT 

UN SINGUR 
RĂSPUNS PE 
FIECARE RÂND 

4- 
Foarte 
imp. 

3-Destul 
de imp.  

2- Nu 
prea 
imp. 

1- 
Deloc 
imp. 

0-
NS/
NR 

4- Foarte 
imp. 

3-Destul 
de imp.  

2- Nu 
prea 
imp. 

1- Deloc 
imp. 

0-
NS/NR 

4- 
Foarte 
imp. 

3-Destul 
de imp.  

2- Nu 
prea 
imp. 

1- 
Deloc 
imp. 

0-
NS/
NR 

13.  E
ducatie em

oțională – 1, Integrare 
arm

onioasă în societate, rela
ționare-2, 

Lim
bajul folosit în m

ediul fam
ilial - 1 

              



 

 

 
ANEXA nr.12 

 
 

 
Opţiunile părinţilor cu privire la importanţa unor  acțiuni prin care ar putea fi sprijinită familia 

 
 URBAN  RURAL  NESPECIFICAT 

UN SINGUR 
RĂSPUNS PE 
FIECARE RÂND 

4- 
Foarte 
imp. 

3-
Destul 
de 
imp.  

2- Nu 
prea 
imp. 

1- Deloc 
imp. 

0-
NS/NR 

4- Foarte 
imp. 

3-Destul 
de imp.  

2- Nu 
prea 
imp. 

1- Deloc 
imp. 

0-
NS/NR 

4- 
Foarte 
imp. 

3-Destul 
de imp.  

2- Nu 
prea 
imp. 

1- 
Deloc 
imp. 

0-
NS/
NR 

1. Sprijin şi 
informaţii privind 
educaţia copilului 

273 71 2 2 13 194 57 1  14 56 10 4  6 

2. Ajutoare 
materiale: 
rechizite/haine 

114 143 60 24 20 95 106 34 8 23 24 29 12 2 9 

3. Hrană 163 93 46 33 26 111 84 33 14 24 31 24 7 3 11 
4. Consiliere 198 115 15 10 23 122 105 14 4 21 35 28 4 2 7 
5. Mai multe locuri 
de joacă 

175 140 26 3 17 112 104 21 5 24 27 33 7 1 8 

6. Ludoteci 133 138 37 7 46 71 96 35 9 55 17 29 10 4 16 
7. Cursuri de 
educaţie parentală 

170 136 25 5 25 89 118 32 3 24 34 25 9 1 7 

8. Filme 
documentare 
despre educaţie 
parentală 

137 155 39 7 23 60 131 39 8 28 20 35 8 3 10 

9. Grupuri de 
dezbateri pe teme 
de ed. parentală 
 

139 158 31 8 25 78 116 43 6 23 24 28 12 2 10 



 

 

 URBAN  RURAL  NESPECIFICAT 

UN SINGUR 
RĂSPUNS PE 
FIECARE RÂND 

4- 
Foarte 
imp. 

3-
Destul 
de 
imp.  

2- Nu 
prea 
imp. 

1- Deloc 
imp. 

0-
NS/NR 

4- Foarte 
imp. 

3-Destul 
de imp.  

2- Nu 
prea 
imp. 

1- Deloc 
imp. 

0-
NS/NR 

4- 
Foarte 
imp. 

3-Destul 
de imp.  

2- Nu 
prea 
imp. 

1- 
Deloc 
imp. 

0-
NS/
NR 

10. Activităţi 
sportive şi culturale 
pentru familii 

161 134 30 7 29 93 79 52 17 25 24 30 10 4 8 

Alte aspecte, 
vă rugăm 
menționați care 
și să precizați 
importanța 
acestora: 

           

11. Mai multe 
centre 

medicale 
în 

localitate - 
1 

   

           

12. Workshop 
-1 
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ANEXA nr.13 

Opiniile parinţilor  cu privire la instituţii care ar trebui să organizeze activităţi pentru sprijin 
parental 

 
INSTITUȚIA URBAN RURAL NESPECIFICAT 

1. Primăria 152(42,11%) 135 (50.75%) 39(51.32%) 

2. DGAS (Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului) 

198 (54,85%) 132(49.62%) 35(46.05%) 

3. CJRAE (Centrele 
Judeţene/Municipale de Resurse şi 
Asistență Educaţională) 

189 (52,35%) 108(40.6%) 43(56.58%) 

4. Maternitatea 38 (10.53%) 28(10.53%) 15(19.74%) 
5. Creşa 83 (22.99%) 29(10.9%) 13(17.11%) 
6. Grădiniţa 235(65.1%) 157(59.02%) 49(64.47%) 
7. Școala 222(61.5%) 152(57.14%) 44(57.89%) 
8. Biserica 85 (23.55%) 81(30.45%) 15(19.74%) 
9. Spitalul 33(9.14%) 16(6.02%) 8(10.53%) 
10. Policlinica 15 (4.16%) 6(2.26%) 2(2.63%) 
11. Cabinetul medical individual   56 (15.51%)        40(15.04%) 11(14.47%) 
12. Centrele de consiliere şi sprijin 
pentru părinţi şi copii 

187(51.8%) 112(42.11%) 34(44.74%) 

13.Organizațiile neguvernamentale  87(24.1%) 52(19.55%) 15((19.74%)) 
14. Alte instituţii / organizaţii Centrul de resurse pentru 

educație și dezvoltare-4 
Grupuri informale de 

părinți/cluburi-1 
TV/radio-1 

UNICEF, alte ONG-2 
Consiliul județean -1 

Total: 9 (2.49%) 

Centre specializate-2 
Consiliul local-3 

Poliția-3 
Psihologi celebri : Raluca 

Anton-1 
 

Total:9 (3.38%) 

Asistentul social-1 
Asociații non-
profit-1 
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ANEXA nr.14 
 

Cui se adresează părinţii pentru sfaturi /consiliere privind educația copilului / copiilor 
 

 URBAN RURAL NESPECIFICAT 

UN SINGUR 
RĂSPUNS PE 
FIECARE RÂND 

1- DA 2- NU 0- 
NR/NS 

1- DA 2- NU 0- 
NR/NS 

1- DA 2- NU 0- 
NR/NS 

1. Medicului 
202 

(55.96%) 

82 
(22.71

%) 

77 
(21.33

%) 

133 
(50%) 

62 
(23.31

%) 

71 
(26.69%) 

41 
(53.95%

) 

18 
(23.68

%) 

16 
(21.05%

) 
2. Unui cadru didactic 

279 
(77.29%) 

26 
(7.2%) 

56 
(15.51

%) 

213 
(80.08%) 

27 
(10.15

%) 

26 
(9.77%) 

54 
(71.05%

) 

8 
(10.53

%) 

14 
(18.42%

) 
3. Consilierului școlar  

115 
(31.86%) 

139 
(38.5% 

107 
(29.64

%) 

72 
(27.07%

) 

94 
(35.34

%) 

100 
(37.59%

) 

28 
(36.84%

) 

24 
(31.58

%) 

24 
(31.58%

) 
4. Psihologului 

141 
(39.06%) 

122 
(33.8%

) 

98 
(27.15

%) 

76 
(28.57%

) 

93 
(34.96

%) 

97 
(36.47%

) 

26 
(34.21%

) 

27 
(35.53

%) 

23 
(30.26%

) 
5. Altui părinte 

175 
(48.48%) 

73 
(20.22

%) 

98 
(27.15

%) 

118 
(44.36%

) 

73 
(27.44

%) 

75 
(28.2%) 

32 
(42.11%

) 

22 
(28.95

%) 

21 
(27.63%

) 
6. Unui membru al 
familiei 
dumneavoastră 

264 
(73.13%) 

30 
(8.31%

) 

 
67 

(18.56
%) 

 
192 

(72.18%
) 

 
24 

(9.02%
) 

 
50 

(18.8%) 

 
57 

(75%) 

 
4 

(5.26%
) 

 
15 

(19.74%
) 

 



 

 
 

 

ANEXA nr 15 

 
Opţiunile părinţilor referitoare la dezvoltarea în comunitate a unor servicii de sprijin în creşterea, îngrijirea şi educarea copilului 

 
 URBAN RURAL NESPECIFICAT 

UN SINGUR 
RĂSPUNS PE 
FIECARE 
RÂND 

4-Foarte 
util 

3- Util 
2- Destul de 

util 
1- Deloc 
util / inutil 

0- 
NS/NR 

4-Foarte 
util 

3- Util 
2- 

Destul 
de util 

1- Deloc
util / 
inutil 

0- 
NS
/N
R 

4-Foarte 
util 

3- 
Util 

2- 
Destul 
de util 

1- Deloc
util / 
inutil 

0- 
NS/
NR 

1. Centre de 
sprijin pentru 
părinţi şi copil 

179 

(49.58%) 

107 

(29.64
%) 

43 

(11.91%) 

12 

(3.32%) 

20 120 

(45.11%) 

85 42 6 13 33 17 14 5 7 

2. Servicii 
speciale de 
informare 

128 

(35.46%) 

145 35 13 40 73 

(27.44%) 

106 52 9 26 25 30 9 2 10 

3. Servicii de 
consiliere 

154 

(42.66%) 

128 37 12 30 85 

(31.95%) 

87 52 13 29 30 28 7 2 9 

4. Cursuri de 
educație 
pentru părinți 

 

166 

(45.98%) 

 

108 

 

42 

 

13 

 

32 

 

96 

(36.09%) 

 

75 

 

56 

 

16 

 

23 

 

34 

 

26 

 

8 

 

2 

 

6 

Alte tipuri de 
servicii, vă 
rugăm să 
enumerați care 
și să apreciați 
utilitatea 
acestora: 

           



 

 

 URBAN RURAL NESPECIFICAT 

UN SINGUR 
RĂSPUNS PE 
FIECARE 
RÂND 

4-Foarte 
util 

3- Util 
2- Destul de 

util 
1- Deloc 
util / inutil 

0- 
NS/NR 

4-Foarte 
util 

3- Util 
2- 

Destul 
de util 

1- Deloc
util / 
inutil 

0- 
NS
/N
R 

4-Foarte 
util 

3- 
Util 

2- 
Destul 
de util 

1- Deloc
util / 
inutil 

0- 
NS/
NR 

5. P
rim

ul ajutor -1, C
abinete stom

atologice pentru copii-1, C
entre preg

ătire 
suplim

entară-1, C
luburi pe diferite tem

e -1, C
onsiliere individuală, cursuri 

pentru bunici, pentru copii ai căror părinți sunt pleca
ți, cursuri de alim

enta
ție -

5, E
duca

ție parentală-1, S
ervicii de incluziune-1 

A
ctivități pentru copii și părinți-1, C

ase com
unitare-1, C

entre de m
edita

ții-
1,S

ervicii de educație sanitară-1, Intâlniri inform
ale -1 

       

 

D
iscuții părinți-copii m

ediate de un specialist -1 
C

antină socială -4 

P
rim

ărie-1 

O
N

G
-1 

B
ise

rica-1 
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ANEXA nr.16 

 
Preferinţele părinţilor referitoare la diverse tipuri de cursuri/sesiuni de informare cu privire la 

parentalitate 
 
 URBAN RURAL NESPECIFICAT 
1. Sesiuni (față 

în față) 
organizate cu 

grupuri de 
părinți 

230(63.71%) 171(64.29%) 51 

2. Cursuri 
combinate  

(modul în sală 
plus modul on-

line) 

136(37.67%) 100(37.59%) 33 

3. Cursuri 
online 

111(30.75%) 62(23.31%) 14 

4. Alt tip (vă 
rugăm 

specificați): 

Activități practice 
(workshop, cursuri 

părinte-psiholog, părinte-
copil, seminarii cu 

invitați) – 5 
Consiliere individuală – 1 

(1.66%) 

Activități practice (cursuri 
părinte-psiholog-pedagog, 

dezbateri, recomandări filme, 
întâlniri cu specialiști, întâlniri 
cu părinți din alte țări sau cu 
asociații de părinți din alte 

localități, dezbateri) - 6 
Schimburi de experiență – 3 

Sesiuni lunare prin care 
părinții să fie ținuți la curent 

cu evoluția copilului – 1 
Sfatul psihologului online- 1 

(4.14%) 

 



 

 
 

 
ANEXA nr.17 

Care sunt sursele de informații despre îngrijirea / educarea copilului pe care le folosiți și cât de frecvent? 

 

 URBAN RURAL NESPECIFICAT 
UN SINGUR 
RĂSPUNS PE 
FIECARE RÂND 

4-
Foarte  
frecv. 

3-
Frecv. 

2-Rar 
1-

Niciodată 
0-

NS/NR 

4-
Foarte  
frecv. 

3-
Frecv. 

2-Rar 
1-

Niciodată 
0-

NS/NR 

4-
Foarte  
frecv. 

3-
Frecv. 

2-Rar 
1-

Niciodată 
0-

NS/NR 

1. Cărți  172 100 53 3 33 92 78 48 11 37 26 29 10 4 7 
2. Reviste 76 108 103 24 50 47 62 80 25 52 9 18 26 13 10 
3. TV 50 87 125 32 67 46 64 82 25 49 12 17 22 15 10 
4. Internet  175 110 35 9 32 99 74 33 21 39 32 23 8 7 6 
5. Forumuri 78 82 84 47 70 25 44 73 57 67 13 7 21 20 15 
6. Personal 
medical 

112 123 67 12 47 87 81 59 9 30 22 22 22  10 

7. Personal 
didactic  

163 119 31 3 45 105 101 25 6 29 23 30 12 2 9 

8. Prieteni/ rude 60 120 103 18 60 31 86 86 23 40 15 21 29 2 9 

9. Bunici 
85 102 84 27 63 49 74 77 20 46 17 26 19 3 11 

10. Cursuri de 
ed. parentală 

54 64 70 89 84 31 32 32 98 73 6 10 16 28 16 

11. Alte surse            

 

 

Alti 
părinți -
1 
Diferite 
structuri 
de 
formare 
prof. -1 

  

 Biserica
- 1 

Cabinet
e de 
sprijin, 
consilier
i-2 

        

 
    

      Scoala -
1  

Pliante 
– 1 
Preot-1 

   



 

103 

 

ANEXA nr 18  
 

Date socio-demografice referitoare la părinţi  
 

SD1. Care este vârsta dvs. în ani împliniţi?           
 
Mediul de 
proveniență 

Sub 20 ani 20-30 ani 31 – 40 ani 41- 50 ani NR 

URBAN 36 229 90 1 5 
RURAL 1 76 157 28 4 
NESPECIFICAT  8 8 2 58 

 
 
SD2. Sex:     

1. Masculin 2. Feminin  
 

Mediul de 
proveniență 

1. Masculin 2. Feminin 0 - NR 

URBAN 72 (10,2) 286 (40,7) 3 
RURAL 29 ( 4,1) 237 (33,7)   
NESPECIFICAT 2 11 63 

 
 
SD4. Ultima şcoală pe care aţi absolvit-o (o singură variantă de răspuns):  
  
Mediul de 
proveniență 

0- 
NR 

1. 
primară/fără 
școală 

2. 
gimnazială 
(cls. 5-8) 

3. 
școala 
profesio
nală 

4. 10 
clase 
(liceu 
neter
minat) 

5. Liceu 6. 
școală 
post-
liceală 
sau 
tehnică 
de 
maiștri 

7. studii 
superio
are 

URBAN 16 1 2 15 5 65 22 235 
RURAL 10 11 17 26 17 87 10 88 
NESPECIFICAT 56 1 1 1 2 9  6 
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SD5. Care este principala dvs. ocupație în prezent? 

 

Mediul de 
proveniență 

0-
 N

R
 

1.
 P

at
ro

n,
 

co
pr

op
rie

ta
r 

2.
 L

ib
er

 p
ro

fe
si

on
is

t 

3.
 F

un
cț

ie
 

co
nd

uc
er

e 
(m

an
ag

er
, d

ire
ct

or
) 

4.
 In

gi
ne

r,
 m

ed
ic

, 
ar

hi
te

ct
, p

ro
fe

so
r,

 
ec

on
om

is
t e

tc
.  

5.
 F

un
cț

io
na

r 
pu

bl
ic

 

6.
T

eh
ni

ci
an

,a
si

st
en

tă
,în

vă
ță

to
r 

et
c.

  

7.
 M

un
ci

to
r 

ca
lif

ic
at

 

8.
 M

un
ci

to
r 

ne
ca

lif
ic

at
 

9.
 C

as
ni

că
 

10
. C

on
ce

di
u 

de
 

m
at

er
ni

ta
te

 

11
.Ș

om
er

12
 A

lte
le

 

URBAN 8 12 12 13 82 31 28 29 2 18 19 5 10
2 

RURAL 18 8 4 2 33 15 18 37 15 56 5 9 44 

NESPECIFIC
AT 

54   2 4 1 1 3 1 4 1 1 4 

 
 
SD6. În prezent sunteți: 
 

Mediul de 
proveniență 

0- 
NR 

1. 
Căsătorit/ă 

2. Uniune 
consensuală 

3. 
Divorțat(ă)/sep
arat(ă)/văduv 
(ă) 

4. Singur(ă), 
niciodată 
căsătorit(ă) 

URBAN 6 330 8 14 3 
RURAL 2 230 18 13 3 
NESPECIFICAT 53 21 1 1  

 
 
SD7. Câte persoane locuiesc în gospodăria dvs., incluzându-vă și pe dvs? 
 
Mediul de 
proveniență 

0-NR 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 8 pers 9 pers 

URBAN 101 10 117 98 22 10 3   
RURAL 54 5 59 82 39 19 5 2 1 
NESPECIFICAT 58  3 10 2 2   1 

 
SD8. Câţi copii există în gospodăria dvs. cu vârsta între....? 
 

 
 
 

 

 

 

  

Mediul de 
proveniență 

0-6 ani 7-14 ani 15-18 ani 

1 
copil 

2 
copii 

3 
copii 

1 
copil 

2  
copii 

3 
copii 

4 
copii 

1 
copil 

2 
copii 

3 
copii  

9 
copii 

URBAN 180 41 3 79 14  1 16 2   
RURAL 128 37 3 78 19 6 1 18 4 2 1 
NESPECIFICAT 12 5  7 1       
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SD9. Luna trecută care a fost suma totală de bani câştigată de toţi membrii gospodăriei dvs., incluzând 
salarii, pensii, alocaţii de copii, venituri din chirii, dobânzi, dividende etc.? Vă voi citi o listă cu intervale de 
venit şi am să vă rog să mă opriţi când auziţi intervalul în care s-a încadrat venitul total net al gospodăriei 
dvs. luna trecută.  

 
 

URBAN 

1. Sub 200 RON - 
2 

6. 701 – 1000 RON- 
13 

11. 3001 – 3500 
RON- 29 

0. NS/NR- 120 

2. 201 – 300 RON- 
2 

7. 1001 – 1500 
RON- 18 

12. 3501 – 4000 
RON- 24 

3. 301 – 400 RON- 
8 

8. 1501 – 2000 
RON- 20 

13. 4001 – 5000 
RON- 21 

4. 401 – 500 RON- 
3 

9. 2001 – 2 500 
RON- 27 

14. 5001 – 6000 
RON- 9 

5. 501 – 700 RON- 
8 

10. 2501 – 3000 
RON- 38 

15. Peste 6000 
RON-19 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RURAL 

1. Sub 200 RON- 4 6. 701 – 1000 RON- 
15 

11. 3001 – 3500 
RON- 17 

0. NS/NR- 74 

2. 201 – 300 RON- 
6 

7. 1001 – 1500 
RON- 28 

12. 3501 – 4000 
RON- 17 

3. 301 – 400 RON- 
5 

8. 1501 – 2000 
RON- 23 

13. 4001 – 5000 
RON- 14 

4. 401 – 500 RON- 
5 

9. 2001 – 2 500 
RON- 24 

14. 5001 – 6000 
RON- 1 

5. 501 – 700 RON- 
7 

10. 2501 – 3000 
RON- 23 

15. Peste 6000 
RON- 3 










