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INTRODUCERE  
 
Ca urmare a declanșării crizei epidemiologice provocate de pandemia COVID-19, Comisia pentru Situații 
Excepționale a Republicii Moldova a dispus sistarea activității instituțiilor de învățământ de toate 
nivelele din Republica Moldova începând cu 11 martie 2020, pe întreaga perioadă a stării de urgență în 
sănătate publică. Conform deciziilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, perioada a fost 
extinsă de mai multe ori până pe 1 septembrie curent, însă, cu posibilitate de extindere ulterioară. 
 
Recent, conform declarațiilor oficiale, instituțiile preșcolare și cele de învățământ general urmează să 
își reia activitatea de pe 1 septembrie curent.  Pentru aceasta, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au semnat ordinul comun referitor la aprobarea 
„Reglementărilor Cadru speciale” privind punerea în aplicare a „Instrucțiunii de pregătire pentru 
redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie”. 
 
Actul normativ aprobat conține reglementări specifice privind măsurile preventive (lucrările de 
reparație, dezinfecție, măsurile de curățare și igienă,  remanierile de program, restricționarea accesului 
persoanelor străine pe teritoriul instituției, inclusiv a părinților, interzicerea organizării evenimentelor 
festive etc.), pe care instituția trebuie să le întreprindă pentru asigurarea funcționării în siguranță a 
instituției de educație timpurie și pentru minimalizarea riscurilor infectării copiilor și personalului în timpul 
aflării în instituție.  
Anterior, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), în parteneriat cu AO „Părinți Solidari”, au venit 
cu un set de recomandări ce sunt necesare de a fi integrate în procesul de redeschidere a instituțiilor de 
educație, încât să fie reduse la maxim riscurile de infectare cu COVID-19 în rândul lucrătorilor instituțiilor 
de educație timpurie și beneficiarii acestora. Recomandările au drept scop mitigarea, reducerea și 
gestionarea eventualelor situații de criză privind infectarea cu COVID-19. 
 
CPD și Părinți Solidari au propus evaluarea ex-ante a tuturor riscurilor și remedierea acestora înainte de 
a deschide grădinițele. Deoarece autoritățile trebuie să prevadă etapele de evaluare a nivelului de 
pregătire a IET în gestionarea riscurilor de infectare cu virusul COVID-19 și adaptare la instrucțiunile de 
bază și noile reglementări de funcționare în perioada pandemică. Procesul de evaluarea trebuia să fie unul 
comprehensiv, care va aborda aspectele legate de infrastructură (disponibilitatea de spațiu, calitatea 
sistemelor de igienă, existența sistemelor de aerisire), disponibilitatea echipamentelor de protecție, dar 
și disponibilitatea și pregătirea personalului. Rezultatele evaluărilor ex-ante a riscurilor trebuie să 
servească drept punct de pornire pentru un plan substanțial de investiți și prioritare a resurselor financiare 
publice. 
 
În lipsa unei asemenea evaluări centralizate publice, CPD și Părinți Solidari au decis să studieze opiniile 
și percepțiile conducerii instituțiilor de educație preșcolară din țară. În cadrul sondajului am încercat să 
identificăm percepția directorilor și personalului de grădinițe cu privire la: (i) disponibilitatea de spațiu 
suficient astfel încât să se asigure distanțarea socială pentru copii, (ii) disponibilitatea sistemelor de 
ventilare și aerisirea încăperilor, inclusiv în perioada rece a anului, (iii) disponibilitatea unui sistem de apă 
și sanitație funcțional în cadrul instituției, (iv) disponibilitatea echipamentelor de protecție și a 
instrumentelor de asigurare a igienei. 

https://gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.21_24.07.2020_1.pdf
https://mecc.gov.md/ro/content/au-fost-aprobate-reglementarile-cadru-speciale-privind-punerea-aplicare-instructiunii-de
https://mecc.gov.md/ro/content/au-fost-aprobate-reglementarile-cadru-speciale-privind-punerea-aplicare-instructiunii-de
http://progen.md/files/9789_pozitie_cpd_redeschiderea_gradinitilor-final.pdf


4 
 

METODOLOGIE  
 
Populația țintă: managerii instituțiilor de educație timpurie. 

Tipul studiului: simplu aliator.  

Parametrii eșantionării:  

• Eșantionare simplă aleatorie 

• Volumul eșantionului a constituit 103 instituții 

• Baza de eșantionare: lista instituțiilor de educație timpurie de stat, compilată de pe paginile web 

a direcțiilor raionale de învățământ (1472 instituții). 

Perioada colectării datelor: 27 iulie – 01 august 2020 

Caracteristica eșantionului:  

  Număr   

 Vârsta  

Până la 40 ani 22 21.4 

40-49 ani 39 37.9 

Peste 50 ani 42 40.8 

 

  Număr   

 Sexul 
Masculin   

Feminin 103 100.0 

 

  Număr   

Funcția  

Director  86 83.5 

Director adjunct / interimar 5 4.9 

Cadru didactic  9 8.7 

Altcineva ________________________ 3 2.9 

 

  Număr   

Mediul de 
rezidență: 

Urban 24 23.3 

Rural 79 76.7 

 

Marja de eroare constituie:  9,3%. 
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CONSTATĂRILE DE BAZĂ 
Directorii instituțiilor de educație timpurie consideră că se supun unui risc semnificativ de infecție în 
cazul redeschiderii instituțiilor. În iunie curent, Barometrul Opiniei Publice indică că aproximativ 32% din 
respondenți consideră că există o probabilitate mare că se vor infecta cu COVID-19. Percepția managerilor 
de grădinițe cu privire la posibilitatea de infectare în cazul în care vor fi redeschise instituțiile gestionate 
de ei,  este de 55,3%. Însă, riscul semnificativ de infectare vizează mai mult cadrele didactice și copii (vedeți 
figura de mai jos). Din cauza că populația afectată de noul virus este preponderentă în zonele urbane, și 
în special în Chișinău, directorii instituțiilor de educație timpurie din aceste regiuni consideră că sunt 
supuși unui risc înalt de infectare - între 71% și 79% (vezi figura de mai jos, panelul din dreapta). În acest 
context, considerăm că se amplifică problema fluxului de cadre din sistem (cadrele didactice, personalul 
auxiliar), în cazul în care riscurile de infecție se vor materializa, iar recrutarea persoanelor noi va fi mult 
mai dificilă în condițiile în care nivelul de remunerare este unul  foarte mic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 1: Percepția cu privire la riscul de infectare cu COVID-19 în cazul redeschiderii grădinițelor 
Sursa: Sondaj CBS-Research la comanda Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și Părinții Solidari  
 
Grădinițele din urbe și cele din zonele rurale au un grad diferit de flexibilitate în a organiza activități 
hibride de educație. Instituțiile din zonele rurale ar opta în special pentru metoda clasică de desfășurare 
a activității. Grădinițele din zonele urbane sunt mai pregătite în a organiza educația la distanță, dar și 
organizarea educației în două schimburi. Acest decalaj se explică atât prin situația epidemiologică diferită, 
dar și prin capacitățile instituționale (și deprinderile diferite ale părinților) în ceea ce privește organizarea 
procesului de educație la distanță. Acest fapt indică nevoia unei abordări mult mai descentralizate cu 
privire la modul de redeschidere dar și de organizare a activității instituțiilor de educație preșcolară.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F 2: Opțiuni fezabile de organizare a activității instituției ținând cont de situația epidemiologică din comunitate 
Sursa: Sondaj CBS-Research la comanda Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și Părinții Solidari  
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http://ipp.md/wp-content/uploads/2020/07/BOP_06.2020_prima_parte_finale.pdf
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Instrucțiunile legate de gestionarea riscurilor de infecție nu sunt clare pentru toți directorii de grădinițe. 
Ponderea celor pentru care instrucțiunile de prevenire a infecțiilor nu sunt clare este mai mare în zonele 
rurale. Pentru aproximativ 40% din grădinițele din zonele rurale și 30% din zonele urbane, instrucțiunile 
oferite de autorități nu sunt pe deplin clare. Este evident că o asemenea situație implică riscuri 
semnificative prin faptul că în instituțiile unde instrucțiunile nu sunt deplin înțelese, acestea nu vor fi 
aplicate corespunzător. În acest sens, este necesar un efort considerabil, premeditat și sistematic prin care 
managerilor instituțiilor de educație preșcolară, educatorilor și personalului auxiliar le este oferită 
instruire teoretică riguroasă, ghiduri și materiale practice sub forma studiilor de caz, listelor de verificare, 
multiple aplicații practice, dar și oportunitatea de a solicita sfatul specialiștilor în regim continuu atât prin 
intermediul unei linii telefonice dar și prin intermediul consultațiilor individuale.  

F 3: Nivelul de claritate cu privire la instrucțiunile MECC privind măsurile de prevenire COVID-19 
Sursa: Sondaj CBS-Research la comanda Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și Părinții Solidari  
 
Situația cu privire la infrastructura și dotațiile din majoritatea grădinițelor nu este doar neclară, dar și 
problematică. Gestionarea, întreținerea și dotarea instituțiilor de educație preșcolară este o competență 
a Autorităților Publice Locale. Cu regret, APL-urile nu dispun de un sistem de evaluare tehnică 
instituționalizat și funcțional, ceea ce face imposibilă furnizarea datelor sistematice și recente cu privire 
la situația infrastructurii și dotațiilor de asigurare a igienei din cadrul acestor instituții. În același timp, 
informațiile oferite de alte surse, indică riscuri semnificative cu privire la siguranța apei și sanitației și a 
alimentației copiilor. În urma multiplelor situații în care sănătatea copiilor din instituțiile preșcolare a fost 
pusă în pericol, în anul 2019, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Planul de acțiuni imediate pentru a 
remedia situația cu privire la alimentația și accesul la apă și sanitație în instituțiile învățământului general.  
 
Gestionarea riscurilor de infectare presupune abordarea sistematică a celor trei modalități de infecție 
cu COVID-19. Abordarea de identificare, prevenire și gestionare a riscurilor trebuie să vizeze modalitățile 
de infectare cu noul virus COVID-19,  și anume: (i) infectare prin contact direct, (ii) infectarea prin aerosol 
și (iii) infectarea în urma contactului cu suprafețele infectate. Astfel, infrastructura, echipamentele, 
procedurile și comportamentul personalului din cadrul instituției de educație preșcolară trebuie să asigure 
că aceste riscuri sunt gestionate în mod permanent. Dat fiind problemele sistemice, menționate mai sus, 
CPD și Părinți Solidari, au solicitat autorităților centrale să realizeze o analiză ex-ante a riscurilor și 
necesităților instituționale pentru a oferi în mod centralizat suport urgent de renovare și dotare a tuturor 
instituțiilor de educație preșcolară, ori Autoritățile Publice Locale din majoritatea comunităților rurale nu 
au capacitatea financiară să realizeze acest lucru.  
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https://ansp.md/index.php/rezultatele-studiului-de-evaluare-calitatii-apei-potabile-sanitatiei-si-practicilor-de-igiena-institutiile-prescolare-vor-fi-lansate-atelierul-de-lucru/
http://ansa.gov.md/en/node/3832
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/plan_08-07-873_30.10.2019_1.pdf
https://schools.forhealth.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/06/Harvard-Healthy-Buildings-Program-Schools-For-Health-Reopening-Covid19-June2020.pdf
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În pofida problemelor menționate anterior, în opinia administrației și personalului instituțiilor de 
educație timpurie, infrastructura și echipamentele din majoritatea grădinițelor par a fi suficiente pentru 
redeschidere. În cadrul sondajului am încercat să identificăm percepția directorilor de grădinițe cu privire 
la:  (i) disponibilitatea de spațiu suficient astfel încât să se asigure distanțarea socială pentru copii1, (ii) 
disponibilitatea sistemelor de ventilare și aerisire a încăperilor, inclusiv în perioada rece a anului, (iii) 
disponibilitatea echipamentelor de protecție și a instrumentelor de asigurare a igienei (lămpi bactericide 
(cu cuarț), termometre digitale, șervete de o singură folosință, etc.), (iv) disponibilitatea unui sistem de 
apă și sanitație funcțional în cadrul instituției. Cerințele impuse de autorități sunt mult mai comprehensive 
decât cele menționate mai sus, dar prezența sau lipsa acestora ar permite să înțelegem gradul de pregătire 
a infrastructurii pentru redeschiderea grădinițelor. Datele colectate arată un grad relativ bun de pregătire 
(vezi figura de mai jos). Pe lângă efortul substanțial al autorităților și a conducerii grădinițelor de a pregăti 
instituțiile pentru redeschidere (prin investiții în reparații și echipament) și ținând cont de provocările și 
deficiențele sistematice menționate mai sus, credem că aprecierea oferită este una mult prea pozitivă. Ca 
urmare a acestor constatări, în opinia noastră, este imperios, ca Autoritățile Centrale, să realizeze o  
analiză independentă a nevoilor de redeschidere a tuturor grădinițelor din țară. Această analiză să fie 
urmată de un plan ambițios de suport financiar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 4: Gradul de disponibilitate de infrastructură și echipamente în cadrul grădinițelor  
Sursa: Sondaj CBS-Research la comanda Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și Părinții Solidari  
 
Personalul pregătit în mod insuficient și lipsa de personal în general reprezintă riscurile latente ale 
redeschiderii grădinițelor. Gestionarea sistematică, permanentă, pe o perioadă îndelungată de timp a 
tuturor riscurilor de infecție cu COVID-19  va presupune cel puțin trei elemente fundamentale legate de 
personalul grădinițelor.  În primul rând, este vorba de nivelul de pregătire temeinică a personalului din 
cadrul instituției. Datele din cadrul acestui sondaj (a se vedea figura 2) indică anumite riscuri semnificative 
și nevoia stringentă din partea autorităților responsabile să amplifice efortul de instruire și dezvoltare a 
competențelor relevante de identificare și gestionare eficientă a riscurilor de infecție. În al doilea rând, 
este vorba de deschiderea personalului de a aplica toate regulile de protecție într-un mod sistematic; 
pentru o perioadă îndelungată de timp; și în condițiile în care riscul de infecție poate varia semnificativ 
într-un interval scurt de timp. Respectarea acestei condiții este destul de complicată atunci când nivelul 
de salarizare este unul foarte mic. În acest sens, se impun măsuri urgente de a spori nivelul de salarizare 
a tuturor educatorilor cât și a personalului auxiliar. Propunerea CPD și a Părinților Solidari, este ca, nivelul 

 
1 Extras din Reglementările –Cadru: Evaluați posibilitatea de a păstra distanța de cel puțin 1,5 m între toate persoanele prezente 

în instituția preșcolară, inclusiv dintre educator/alt angajat și copil și între copii. Măriți distanța dintre mese, scaune sau locuri de 
pe covorul unde stau copiii. Aranjați copiii la mese cu respectarea măsurilor de distanțiere. În timpul somnului, atunci când  este 
posibil, asigurați-vă că saltelele (sau paturile) sunt distanțate cât mai mult posibil, în funcție de spațiul disponibil.  
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https://gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.21_24.07.2020_1.pdf
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de remunerare trebuie să crească cu cel puțin 50%. În al treilea rând, este important ca fiecare instituție 
de educație preșcolară, să se asigure că dispune de o rezervă de specialiști și personal2, în cazul în care 
exodul personalului se va intensifica odată cu redeschiderea grădinițelor. Faptul că în unele zone (în 
special zonele urbane) situația epidemiologică se va înrăutăți în continuare, iar nivelul de remunerare va 
rămâne neschimbat, angajarea personalului nou și bine pregătit va dificil de realizat.  
 
Riscul de ardere profesională va crește. Activitatea cadrelor didactice se va desfășura într-un context tot 
mai riscant și dificil. Reglementările propuse de către Autoritățile Centrale, dar și bunele practici în 
gestionarea riscurilor de infecție presupun regândirea programului de învățare și joc în cadrul grădiniței. 
Realizarea acestor activități va presupune evitarea la maxim a grupelor mixte și mari de copii, asigurarea 
distanței fizice minime, supravegherea permanentă a copiilor, comunicare continuă cu părinții/îngrijitorii. 
Dacă situația epidemiologică în cadrul grădiniței nu se va agrava, va crește presiunea de a admite mai 
mulți copii, fapt care va crește riscul de infectare și nivelul de efort necesar din partea educatorilor. În 
acest sens, este necesar, ca Autoritățile Centrale, să ofere ghiduri practice și resurse educaționale 
adaptate noii realități pandemice. Adițional, este important ca personalului didactic să le fie oferite servicii 
periodice de profilaxie și suport pentru a evita arderea profesională.  
 
Procesul de redeschidere a grădinițelor trebuie să abordeze și riscul sporit de violență față de copii. 
Noile cerințe impuse de situația pandemică va crește nivelul de stres și ardere profesională în rândul 
educatorilor și a personalului auxiliar. Există riscul ca în anumite situații, pentru a impune respectarea 
regulilor de protecție (spălarea mâinilor, respectarea distanței fizice, participarea într-un singur grup de 
studii/joacă de trei copii) unele cadre didactice să recurgă la măsuri drastice, inclusiv la diferite forme de 
violențe față de copii. Din această perspectivă, suportul metodologic menționat mai sus, trebuie să fie 
unul mult mai substanțial decât cel care se întrevede la momentul actual din partea Autorităților Centrale.  
 
Aprecierea cu privire la pregătirea personalului este destul de pozitivă. Aproape toate directoarele de 
grădinițe care au participat în cadrul sondajului au menționat că personalul este pregătit și dispus să aplice 
regulile de protecție. Opiniile cu privire la disponibilitatea personalului suficient sunt mai realiste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F 5: Gradul de pregătire, disponibilitate de aplicare a regulilor de protecție și a personalului suficient în grădinițe  
Sursa: Sondaj CBS-Research la comanda Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și Părinții Solidari  

 
Nivelul de suport pe care grădinițele l-au primit în pregătirea pentru deschidere pare a fie substanțial, 
în special în zonele urbane. Decalajul dintre nivelul de apreciere a suportului primit din partea instituțiilor, 

 
2 Extras din Reglementările –Cadru: La grupa de copii vor activa concomitent câte 1 educator per 4-5/6 copii (adică 2 

educatori per grup și 1 asistent de educator) – pentru toată perioada cât persistă pericolul de infectare cu Covid-19. Administrația 
instituției trebuie să dispună de o schemă de înlocuire a personalului, care va fi utilizată în cazul îmbolnăvirii vreunuia. 
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altele decât Autoritățile Publice Locale, corelează și cu nivelul de claritate (înțelegere) a reglementărilor 
de redeschidere a instituțiilor (figura 3). Reglementările existente, menționează că Administrația Publică 
Locală și conducerea instituției sunt responsabili pentru reluarea procesul educațional, prevederi care 
reies direct din mandatul legal al APL. Aprecierea mult mai pozitivă pentru APL din municipii poate fi 
explicată prin implicarea3 și capacitatea sporită a acestora.  Redeschiderea instituțiilor de educație 
preșcolară, urmează a fi realizată doar după efectuarea și aprobarea Raportului de Autoevaluare de către 
Structurile teritoriale ANSP și Centrele medicilor de familie din comunitate. Considerăm că în condițiile 
extraordinare, create de criza pandemică, o asemenea abordare este insuficientă, ori, realizarea 
procesului de autoevaluare trebuie să aibă drept scop identificarea necesităților reale ale instituției și a 
personalului, necesități care trebuie să fie abordate cu suportul financiar al  Autorităților Centrale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F 6: Aprecierea suportului primit de către instituțiile de educație preșcolară în procesul de redeschidere 
Sursa: Sondaj CBS-Research la comanda Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și Părinții Solidari  
 
Părinții nu sunt implicați suficient în procesul de redeschidere a instituțiilor de educație timpurie. Rolul 
părinților și a îngrijitorilor este unul crucial, lucru recunoscut și de către Autoritățile Centrale. Noile 
reglementări, menționează despre necesitatea comunicării și stabilirii unei relații de încredere și 
parteneriat cu părinții. Datele, din cadrul sondajului, arată că interacțiunea și sprijinul din partea părinților 
este unul limitat. În acest sens este esențial de menționat două aspecte:  În primul rând, este importat ca 
în procesul de redeschidere a grădinițelor, să nu fie reluate și chiar exacerbate unele practici de plăți 
informale prin care unele lipsuri de echipamente,  dotări de protecție sau remunerare suplimentară sunt 
puse pe seama părinților. În al doilea rând, rolul părinților în procesul de redeschidere a grădinițelor, chiar 
și la nivel de reglementări, rămâne a fi unul superficial. Considerăm că părinților trebuie să li se ofere 
drepturi mult mai extinse în acest proces, și anume: la etapa de realizare a procesului de autoevaluare, la 
elaborarea planului de redeschidere,  la nivelul de verificare a modului în care regulile de protecție sunt 
respectate, și altele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F 7: Aprecierea suportului primit de către instituțiile de educație preșcolară în procesul de redeschidere 
Sursa: Sondaj CBS-Research la comanda Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și Părinții Solidari  

 
3 Primăria Municipiului Chișinău a aprobat un plan de acțiuni manageriale detaliate și complexe. 
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Dezvoltarea capacităților digitale este o prioritate pentru redeschiderea grădinițelor. În cadrul 
sondajului am încercat să identificăm care sunt cele mai importante trei necesități ale conducerii 
instituțiilor de educație preșcolară în procesul de redeschidere.  Datele arată, că necesitățile sunt multiple 
și acestea variază în dependență de mediul de reședință. Totodată, nevoia cea mai semnificativă, în 
termeni relativi, este de a avea acces la internet și calculatoare pentru a putea desfășura activități 
didactice la distanță, în special pentru copii care nu vor putea să fie încadrați în grupele inițiale reduse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F8: Cele mai importante nevoi în procesul de redeschidere a grădinițelor  
Sursa: Sondaj CBS-Research la comanda Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și Părinții Solidari  
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DESPRE CENTRUL PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE 
  
Creat în anul 1998, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) este o instituție obștească, care își 
propune să contribuie la promovarea unui discurs integrator cu privire la problematica genurilor umane, 
statutul femeii și egalitatea de șanse pentru femei și bărbați. CPD se afirmă în calitate de structură 
neguvernamentală, care pledează pentru implementarea conceptului egalității de gen în toate 
domeniile vieții, promovarea politicilor publice în domeniu, abordarea problemelor ce țin de rolul femeii 
în societate și abilitarea acesteia, eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, fiind 
concomitent și un centru de documentare, informare și instruire pentru ONG-urile de profil și grupurile 
de inițiativă. 
  
Scop. Dezvoltarea și consolidarea resurselor și mecanismelor de abilitare echitabilă a femeilor și 
bărbaților în vederea promovării egalității de gen în Republica Moldova prin susținerea unui demers 
coerent de influențare a politicilor. 
Misiune. CPD promovează valorile egalității de gen, ca parte componentă a unei societăți deschise, în 
scopul consolidării unui parteneriat autentic de gen. 
Viziune. CPD pledează pentru edificarea unei comunități cu perspective și oportunități egale pentru 
membrii/ele săi/sale, a unei societăți în care femeile și bărbații sunt cetățeni cu drepturi depline, capabili 
să soluționeze problemele în comun, să beneficieze în mod egal de noile oportunități și să se angajeze 
plenar în activități politice, economice și sociale. 
  
ADRESA NOASTRĂ: 
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare 
str. Armenească 13 
Chișinău, MD-2012, Republica Moldova 
Tel.: + 373 69668931 
www.progen.md 
e-mail: cpd@progen.md 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.progen.md/
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 DESPRE AO „PĂRINȚI SOLIDARI” 
  
AO „Părinți Solidari” este o asociație nonprofit din Republica Moldova, care a fost înregistrată în 
decembrie 2016, activând anterior, pe parcursul unui an, în calitate de grup de inițiativă. 
O atenție deosebită acordăm următoarelor tipuri de activități: 
- creșterea nivelului de implicare a părinților în acțiuni de combatere a situațiilor de corupție și 

cazurilor de colectare a taxelor ilegale; 
- monitorizarea eficienței utilizării resurselor financiare bugetare alocate instituțiilor de învățământ;  
- monitorizarea transparenței, corectitudinii și eficienței procedurilor de achiziții publice; 
- sporirea interesului comunității în raport cu deciziile și acțiunile autorităților în sfera educațională. 

  
Scopul organizației este solidarizarea părinților copiilor înrolați în instituțiile de învățământ general din 
RM prin formarea grupelor de activiști civici, care vor contribui la respectarea cadrului legal și 
implementarea practicilor de bună guvernare atât în grădinițele și școlile frecventate de copiii lor, cât și 
în localitățile în care locuiesc. 
Misiunea organizației -  asigurarea accesului la servicii educaționale de calitate pentru copii prin 
dezvoltarea de servicii și elaborarea de politici la nivel local și central în parteneriat cu autoritățile publice 
de nivel local și central. 
  
ADRESA NOASTRĂ: 
AO „Părinți Solidari” 
str. Voluntarilor 10 ap.199 
Chișinău, MD-2037, Republica Moldova 
Tel.: 079660035, 06923123 
email: parintisolidari@gmail.com 
FB: https://www.facebook.com/parintisolidari/ 
  
  
 

https://www.facebook.com/parintisolidari/
https://www.facebook.com/parintisolidari/

