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1. DESCRIEREA PROBLEMEI 

Prioritatea de bază a politicilor publice din domeniul educaţiei este îmbunătăţirea calităţii şi 

sporirea accesului echitabil la servicii educaţionale pentru copiii şi tinerii din Republica Moldova. 

Condițiile bune de trai în căminele studenţeşti constituie o necesitate de primă importanţă în 

procesul de asigurare a calităţii învățământului la toate nivelurile. Fiind dotate adecvat, căminele 

sunt în măsură să asigure studenţilor atât condiţii de trai, cât şi condiţii pentru studiu calitativ. 

În situaţia în care Republica Moldova este cea mai săraca țară din Europa, dar și problemele 

survenite ca urmare a crizei economice au determinat multe dificultăți de ordin financiar. În mod 

particular deficitul bugetar şi majorarea tarifelor la agentul termic şi electric au exacerbat situaţia 

privind incapacitatea de plată a costurilor de întreţinere a căminelor studenţeşti. Astfel, la ora 

actuală, statul reuşeşte cu greu să asigure condiţii decente de trai în căminele studenţeşti. 

Resursele financiare limitate fac ca necesităţile existente în sistem să fie acoperite doar parţial. 

Deşi cheltuielile publice pentru educaţie au sporit în ultimii ani, resursele alocate sunt 

insuficiente.  

Actualmente în Republica Moldova există 292 cămine funcţionale, care se află în gestiunea a 

patru ministere: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul 

Culturii şi Ministerul Educaţiei. Ponderea cea mai mare o deţine Ministerul Educaţiei, care 

gestionează 67% din căminele din ţară. 42 (14,3%) cămine studenţeşti sunt în stare 

nefuncţională. 50% din cămine necesită reparaţie capitală. O parte din cămine necesită atât 

reparație capitală, cât şi reparație curentă. Ponderea acestora constituie 70%.  

În localităţile urbane aproximativ 30% din cămine sunt cămine de prima generaţie, construite 

35-40 ani în urmă, care actualmente s-au învechit moral, şi-au pierdut rezistenţa constructivă şi 

consumă excesiv energie termică. Acestea necesită reparaţia capitală a structurii de rezistenţă, 

a reţelelor inginereşti de alimentare cu energie şi apă. Căminele construite în ultimii ani necesită 

îmbunătăţirea elementelor de conservare a energiei, precum şi modernizarea echipamentului 

tehnic: schimbarea ascensoarelor care au  depăşit perioada de funcţionare de 25 ani, trecerea 

la sisteme de încălzire autonomă, asigurarea fiabilităţii constructive a clădirilor construite din 

panouri care au suportat în ultimul secol 4 cutremure. 

Având în vedere că o parte din cămine este în stare nefuncţională, la moment se valorifică doar 

o parte din capacitatea totală a căminelor. Acest fapt corelează cu capacitatea de satisfacere a 

cererilor de cazare în cămin, care la momentul de faţă constituie 72% din numărul total de 

solicitări. Este de remarcat, că aproximativ o treime din tinerii care îşi face studiile la una din 

instituţiile de învăţământ este cazat în căminele studenţeşti, ceea ce reprezintă în termeni reali 

circa 46000 studenţi. Faptul  că nu toate solicitările de cazare sunt satisfăcute generează, în 

unele cazuri, probleme legate de repartizarea locurilor în cămin şi de suprasolicitare a spaţiului 

(gradul de utilizare a spaţiului locuibil ajunge până la 111%).  

Crearea condiţiilor decente de trai în căminele studenţeşti este asigurată de trei actori de bază: 

statul, studentul şi instituţia de învăţământ. Fiecare din părţi are responsabilităţi de ordin 

financiar şi organizaţional. Conform legislaţiei, statul este responsabil de achitarea a 60% din 



costul curent de întreţinere a căminelor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de 

specialitate şi 85% din costul curent de întreţinere a căminelor instituţiilor de învăţământ 

secundar de specialitate;  asigurarea reparaţiilor curente; asigurarea cheltuielilor capitale 

(investiţii capitale, reparaţii capitale, procurarea mijloacelor fixe). Instituţiile de învăţământ sunt 

responsabile de asigurarea reparaţiilor curente şi de asigurarea cheltuielilor capitale. Studentul 

este responsabil de achitarea a 40% (15% pentru studenţii din instituţiile de învăţământ 

secundar profesional) din costul curent de întreţinere a unui loc în cămin. Aşadar, 

responsabilităţile sunt clar definite. Statul suportă cea mai mare parte din cheltuieli, iar studentul 

are o contribuţie modestă la menţinerea condiţiilor de trai din cămin.  

Analiza raportului financiar de la 1 ianuarie 2010 al Ministerului Finanţelor arată că, cheltuielile 

totale pentru întreţinerea curentă a căminelor pentru circa 46000 studenţi pentru anul 2009 au 

constituit 123,2 mln. MDL, din care de la buget s-au alocat 77 mln. MDL (62,5%), şi din mijloace 

speciale, provenite din taxa de cazare achitată de student – 46, 2 mln. MDL (37,5%). Raportul 

financiar cuprinde căminele aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei alimentare 

(10,4%), Ministerului Sănătăţii (16,9%), Ministerului Educaţiei (67,5%), Ministerului Culturii 

(3,2%), Academiei de Ştiinţe a Moldovei (0,8%), Academiei de Administrare Publică (1,2%) 

(Anexa 4). În analiza ulterioară căminele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Academiei de 

Administrare Publică, precum şi căminele destinate cursurilor de perfecţionare ale Ministerului 

Sănătăţii nu au fost luate în consideraţie. Motivul neincluderii acestora în calcul este determinat 

de faptul că instituţiile respective sunt mai degrabă excepţii şi nu sunt reprezentative pentru 

sistem.  

Analiza rapoartelor financiare arată că în anul 2009 costul mediu lunar de întreţinere a unui loc 

în cămin a constituit 247,5 lei, din care studentul achita 99 lei (40%). Cel mai mare cost a fost 

înregistrat la căminele din subordinea Ministerului Culturii (369,55 lei), iar cel mai mic fiind la 

căminele din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (214,5 lei). Analiza 

datelor solicitate de la instituţiile de învăţământ privind cheltuielile reale de întreţinere a 

căminelor studenţeşti (două cămine ale ASEM şi 6 cămine ale UTM) arată că costul lunar de 

întreţinere a unui loc în cămin variază de la 136,15 lei pe lună, până la 308,11 lei pe lună 

(Anexa 7). Aceste date vin să confirme datele din raportul financiar.    

Având numărul persoanelor cazate în cămine şi costul lunar de întreţinere a unui loc în cămin 

se estimează că cheltuielile totale reale de întreţinere a căminelor depăşesc cheltuielile totale 

prezentate în raportul financiar. Această diferenţă constituie în mediu 13%. Diferenţa respectivă 

este achitată din alte mijloace speciale (decât taxa de cazare) ale instituţiilor de învăţământ. 

Aşadar, costul total real de întreţinere a căminelor constituie 141,5 mln. MDL, din care 77 mln. 

MDL sunt achitate din bugetul de stat, care acum reprezintă 54% şi nu 60% cum este stipulat în 

legislaţie. 46,2 mln. MDL sunt achitate de către studenţi, această sumă  reprezintă 33% din 

costul total de întreţinere a unui loc în cămin şi 18,3 mln. MDL (13%) sunt achitate de instituţiile 

de învăţământ (Anexa 4). 

Aici este important de menţionat, că informaţia analizată reflectă realitatea anului  2009. În 2010 

s-au majorat tarifele la serviciile comunale şi respectiv s-a majorat şi costul curent de 

întreţinere. De aici se poate presupune că capacitatea de achitare a statului în anii următori va fi 

mai redusă decât în 2009.  



În ceea ce priveşte cheltuielile capitale oferite de stat şi de instituțiile de învăţământ pentru 

căminele studenţeşti, acestea la fel sunt insuficiente pentru acoperirea necesităţilor stringente.  

(Anexa 6). Alocările din bugetul de stat sunt neuniforme, în anul 2007 suma alocată a fost de 

0,8 mln. MDL, în 2008 – 47,9 mln. MDL, în  2009 – 1,02 mln. MDL. Pentru anul 2010 a fost 

aprobată o sumă de 71,9 mln. MDL, în special alocată pentru realizarea reparaţiilor capitale în 

căminele în stare extrem de proastă. Mult mai modeste sunt resursele provenite din mijloacele 

speciale ale instituţiilor de învăţământ. În 2006, 2008, 2009 acestea nu au alocat nimic pentru 

cheltuieli capitale. Pentru anul 2010 din mijloacele speciale ale instituţiilor de învăţământ în 

acest scop a fost aprobată o sumă de 52,4 mln.MDL.  

Prin urmare, se constată că sistemul educaţional se confruntă cu problema politicii 

nesustenabile privind asigurarea condiţiilor decente de trai în căminele studenţeşti. 

1.1 CAUZELE ŞI EFECTELE PROBLEMEI 

Cauzele care au determinat ineficienţa politicii privind asigurarea condițiilor decente de trai în 

căminele studenţeşti (Anexa 1) sunt următoarele: pe de o parte, în contextul reducerii veniturilor 

publice ca urmare a crizei financiar-economice, s-au restrâns cheltuielile pentru educaţie, ceea 

ce a determinat alocarea insuficientă a resurselor pentru întreţinerea căminelor studenţeşti. Pe 

de altă parte, decizia de promovare a acestei politicii din partea statului a fost luată fără calculul 

posibilelor efecte financiar-economice. Lipsa unei estimări a posibilului impact financiar asupra 

bugetului public în combinaţie cu insuficienţa resurselor financiare şi managementul ineficient 

au agravat şi mai mult situaţia privind condiţiile de trai în cămine.  

În consecinţă, unele cămine studenţeşti au ajuns în stare nefuncţională, adică deconectate de la 

toate reţelele şi incapabile de a găzdui locatari. În paralel, pentru căminele în stare funcţională, 

insuficienţa resurselor financiare determină de multe ori impunerea regimului de restricţie la 

agentul electric, termic, de alimentare cu apă, până la sistarea acestora. Procurarea insuficientă 

de inventar moale, mobilier şi alte mijloace fixe face ca condiţiile în căminele studenţeşti să 

rămână în stare lamentabilă. Cu excepţia câtorva cămine ale sistemului de învăţământ superior 

(unele cămine ale Universităţii de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţeanu”, Universităţii Tehnice 

din Moldova şi Academiei de Studii Economice din Moldova), condiţiile de trai sunt precare. 

Acest fapt duce la crearea disconfortului fizic şi psihic, deteriorarea stării de sănătate şi în cele 

din urmă la limitarea accesului la studii.   

Pentru a salva căminele de la deteriorare instituţiile de învăţământ alocă resurse din mijloacele 

speciale acumulate, contrar prevederilor legislative. (HG 196 Nr. 196 din  2.02.2007 cu privire la 

mijloacele speciale ale instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei şi Tineretului; HG Nr. 928 

din 13.08.2007 cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale 

instituţiilor publice subordonate Ministerului Sănătăţii; HG Nr. 1311 din  12.12.2005 cu privire la 

aprobarea nomenclatoarelor serviciilor cu plată prestate de către Ministerul Culturii şi Turismului 

şi instituţiile subordonate). În pofida acestor eforturi, condiţiile de trai în căminele studenţeşti 

continuă să se înrăutăţească. Toate acestea luate împreună determină incapacitatea de 

satisfacere a tuturor solicitărilor de cazare în cămine, supra-aglomerarea unora din ele, 

nemulţumirea celor cazaţi, care în proporţie de 31,3% la sută consideră că condiţiile din cămine 



sunt nesatisfăcătoare (Anexa 8). Efectele acestei situaţii se răsfrâng negativ asupra sistemului 

educaţional, care pierde din atractivitate. Ipotetic, în perspectivă de lungă durată problema ne-

asigurării condiţiilor decente de trai în căminele studenţeşti poate genera fenomenul 

insuficienței de resurse umane calificate în Republica Moldova.   

2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE POLITICII PUBLICE 

Scopul politicii publice: Asigurarea sustenabilităţii financiare a căminelor studenţeşti pentru 

menţinerea lor în stare funcţională adecvată.  

Obiectivul politicii publice: Asigurarea acoperii integrale a cheltuililor curente suportate de 

căminele studenţeşti începând cu 1 ianuarie 2011.    

3.BENEFICIARII POLITICII 

Beneficiarii politicii publice: Studenţii care locuiesc la căminele învăţământului superior, 
învăţământului mediu de specialitate şi ale învăţământului secundar profesional (circa 46000). 

4. OPŢIUNI DE SOLUŢIONARE A PROBLEMEI 

Opţiunea 1: Status quo – neintervenţia în situaţia existentă; 

Opţiunea 2: Creşterea graduală a taxei de cazare achitate de student în paralel cu reducerea 

cotei achitate de stat; 

Opţiunea 3: Partajarea costului lunar de întreţinere între trei actori: student, stat şi instituţia de 

învăţământ; 

Opţiunea  4: Achitarea integrală a costului curent de întreţinere a unui loc în căminul 

studențesc de către student; 

Opţiunea  5: Achitarea costului curent de întreţinere a unui loc în căminul studenţesc şi a 

costului reparaţiei curente şi capitale de către student în dependenţă de alocările de la buget 

pentru anul curent. 

5. ANALIZA OPŢIUNILOR 
5.1 Analiza opţiunii 1:  Status quo– neintervenţia în situaţia existentă 

În situaţia existentă la moment, odată cu creşterea tarifului la energia electrică, gaze, energia 

termică şi apă, costul lunar de întreţinere a unui loc în cămin a crescut, fapt care sporeşte 

povara financiară asupra statului. Statul acoperă parţial necesităţile legate de reparaţia curentă 

şi capitală a căminelor studenţeşti, precum şi a cotei din costul lunar de întreţinere.  

În perioada 2006 – 2009 costul lunar de întreţinere în căminele învăţământului superior ale 

Ministerului Educaţiei a crescut cu 67% faţă de anul 2006, constituind 136,9 lei în 2006 şi 232,7 

lei în 2010; pentru căminele învăţământul mediu de specialitate ale Ministerului Educaţiei 

creşterea faţă de 2006 a constituit 51%. Conform rapoartelor financiare, în ultimii ani, statul 



alocă un procent tot mai mare pentru acoperirea cheltuielilor curente de întreținere a căminelor 

(de la 50,5% în 2006, la 55% în 2009), totodată neatingând cota de 60% care ar fi trebuit s-o 

aloce în baza formulei de calcul a taxei de cazare (HG nr.99 din 30 ianuarie 2007).  

Estimarea necesităţilor de investiţii capitale pentru 2009 a fost de 235 mln. (conform proiectului 

Programului de reconstrucţie şi modernizare a căminelor instituţiilor de învăţământ pentru anii 

2010-2019.), iar alocările oferite de la bugetul de stat au constituit doar ceva mai mult de 1 mln. 

MDL (Anexa 6). 

În asemenea condiţii studenţii din cămine sunt nevoiţi să suporte regimul termic şi electric 

deficitar, precum şi condiţiile fizice nesatisfăcătoare. Pe de altă parte, incapacitatea de achitare 

a cotei care revine statului, impune instituţiile de învăţământ să acopere diferenţele din 

mijloacele speciale (din veniturile realizate în baza arendei încăperilor, taxei de studii, etc..)  

Beneficii: Opţiunea în cauză favorizează studenţii cazaţi în cămine din punct de vedere 

financiar. Conform formultei de calcul, cota achitată de ei din costul lunar de întreţinere este de 

40% pentru majoritatea din ei şi 15% pentru studenţii din căminele învăţământului secundar 

profesional. 

Impactul fiscal: În anul 2009 din bugetul de stat a fost alocată pentru întreţinerea căminelor 

suma de 76,9 mln. MDL. Suma dată nu atinge cota de 60% din costul de întreţinere a căminului, 

ci doar 54 la sută. Estimările pentru anul 2010, în condiţiile tarifelor majorate, indică că statul va 

trebui să aloce circa 86,7 mln MDL pentru a acoperi 60% din costul de întreţinere a căminului. 

În ceea ce priveşte necesitatea investiţiilor capitale pentru anul 2009 a fost estimată suma de 

235 mln MDL. din care a fost alocat 1,01 mln. MDL. Iar pentru 2010 s-a estimat suma de 284,3 

mln. MDL, dar în cadrul  bugetului de stat au fost aprobate doar 74,2 mln. MDL. 

Aşadar, lipsa de intervenţie în situaţia existentă va păstra starea de lucruri, în care bugetului 

public va avea de suportat angajamente financiare tot mai mari, nefiind capabil să le onoreze 

integral.     

Impactul administrativ: În condiţiile lipsei de resurse pentru acoperirea costurilor curente de 

întreţinere a căminelor instituţiile de învăţământ sunt puse în condiţia de a administra resursele 

în mod diferit, de a identifica resurse anume pentru acest scop. Gestionarea unui sistem pentru 

care nu există resurse este un efort administrativ mare. 

Impactul economic: Impactul economic pentru opţiunea în cauză este unul moderat negativ.  

Instituţiile de învăţământ se află într-o situaţie dificilă pentru că ele deja alocă resurse pentru 

acoperirea costului de întreţinere a căminului, adică achită partea statului. Suma respectivă 

constituie 18,3 mln. MDL. Aşadar, instituţiile de învăţământ suportă costuri înalte de 

conformitate.   

Impactul Social: Opţiunea în cauză are un impact social mixt asupra studenţilor care locuiesc 

în cămine. Aspectul pozitiv constă în ceea că costul taxei de cazare este relativ mic. 

Chestionarea elevilor şi studenţilor arată că în proporţie de 66 la sută consideră ca taxa de 



cazare nu este scumpă. Acest fapt facilitează accesul studenţilor cu venituri modeste, veniţi din 

localităţile rurale, pentru a face studii.  

În acelaşi timp, este de menţionat, că condiţiile de trai nesatisfăcătoare pot avea un impact 

negativ asupra stării fizice şi psihice şi pot produce efecte nedorite asupra sănătăţii.  

Impactul Ecologic: Opţiunea nu are impact ecologic. 

Riscuri: Ne-intervenirea în situaţia existentă va duce în continuare la sporirea incapacităţii de 

acoperire a necesităţilor financiare crescânde ale căminelor studenţeşti şi degradarea de mai 

departe a infrastructurii acesteia. În cele din urmă, este posibil ca demolarea unora să fie o 

soluţie mai optimă decât menţinerea sau repararea lor. Acest lucru va afecta până la urmă 

studenţii, care nu vor avea un loc de trai pentru perioada de studii. 

5.2 Analiza opţiunii 2: Creşterea graduală a taxei de cazare achitate de 
student în paralel cu reducerea cotei achitate de stat 

În general, se consideră că trecerea treptată la o cotă majorată de achitare din partea 

studentului ar putea fi mai puţin dureros resimţită. Odată cu retragerea treptată a statului din 

achitarea costurilor curente de întreţinere, ar apărea posibilitatea direcţionării acestor resurse 

spre renovarea căminelor. Astfel, studentul ar achita cea mai mare parte din costul consumului 

curent, iar statul va fi capabil tot mai mult să se concentreze pe cheltuielile capitale. Cheltuielile 

capitale prevăd investiţii capitale, procurarea de utilaj şi mijloace fixe necesare pentru cămine şi 

reparaţiile capitale.  

O încercare de schimbare a situaţii existente a fost realizată de Ministerul Sănătăţii. În 2006 

Ministerul Sănătăţii a obţinut resurse bugetare pentru renovarea şi dotarea a câtorva cămine din 

subordine. Costul de întreţinere a căminelor renovare a sporit odată cu dotarea acestora cu 

maşini de spălat şi alte facilităţi oferite studenţilor. În acelaşi timp, cota achitată de studenţi din 

costul lunar de întreţinere a fost majorată la 50%. Cu toate că studenţii care beneficiază de loc 

în aceste cămine suportă cheltuieli mai mari, solicitările de cazare anume în aceste cămine au 

crescut considerabil. Concluzia făcută în acest context, este ceea că o parte din studenţi ar 

accepta să achite mai mult, dacă li s-ar oferi condiţii decente. Acest lucru a fost confirmat prin 

sondarea opiniei studenţilor din cămne, care la întrebarea legată de disponiblitatea de a achita 

mai mult pentru condiţii mai bune, 13,9% au certitudine totală şi 44,8% sunt dispuşi să achite 

mai mult (Anexa 9).   

Trecerea treptată la achitarea cotei în creştere de către student poate fi realizată în felul 

următor: în primul an de implementare toţi studenţii vor achita cota de 60% din costul real de 

întreţinere, în al doilea an – 80%.  

Conform HG 196 nr. 99  din  30.01.2007, art. 4 “elevii şi studenţii cu statut de orfan, precum şi 

elevii şi studenţii rămaşi fără îngrijirea părintească se scutesc de achitarea taxei de cazare în 

căminele instituţiilor de stat de învățământ secundar profesional, mediu de specialitate şi 

superior”. Lista elevilor şi studenţilor scutiţi de achitarea taxei de cazare poate fi extinsă, de 



exemplu, pentru copii şi tinerii care provin din familii cu venituri joase confirmate de 

Secţiile/Direcţiile Asistenţă Socială şi Protecție a Familiei.  

Beneficii: Beneficiul de bază al acestei opţiuni ceea că bugetul de stat va achita mai puţin 

pentru întreţinerea curentă a căminelor. Se poate presupunere că bugetul de stat va investi mai 

mult în reparaţiile capitale, în schimbarea reţelelor inginereşti, consolidarea fiabilităţii 

construcţiilor, ameliorarea termoizolării, astfel consolidând infrastructura căminelor studenţeşti.    

Impactul fiscal: Impactul fiscal al acestei opţiuni este unul moderat pozitiv. În urma calculelor  

efectuate, se estimează că trecerea la achitarea cotei de 60% din costul real de întreţinere de 

către toţi studenţii ar aduce bugetului public o rezervă – 28, 887 mln. lei. Iar trecerea la 

achitarea cotei de 80% din costul real de întreţinere ar aduce bugetului public o rezervă de 

57,775 mln. lei  

Impactul administrativ: Sistemul de administrare al recepţionării taxei de cazare pentru 

opţiunea în cauză este acelaşi ca şi în prezent cu unica diferenţă că încasările de la studenţi se 

vor majora.  

Impactul economic: Transferarea responsabilităţii de bază pentru achitarea costului de 

întreţinere de la stat la student poate genera probleme legate de incapacitatea de plată a 

studenţilor. În această situaţie instituţiile de învăţământ se pot pomeni într-o situaţie destul de 

dificilă, când vor fi nevoite să acopere necesitățile legate de căminele studenţeşti, astfel 

menţinând studenţii în instituţiile de învățământ.  

Impactul Social: Sporirea treptată a cotei de achitare din costul real de întreţinere a căminului 

pentru student are un impact social moderat negativ. Luând în consideraţie contingentul de 

studenţi care locuieşte la cămin se poate spune că cei care vor fi afectaţi cel mai mult de 

majorarea taxei de cazare în cămin sunt  studenţii reprezentanţi ai populaţiei rurale cu venituri 

medii şi joase. Majorarea taxei pentru acest contingent de studenţi va spori nivelul de sărăcie. În 

aceeaşi ordine de idei, sporirea taxei de cazare îi va afecta şi pe cei care în afară de taxa de 

cazare mai achită şi taxa de studii, adică fac studii în bază de contract.  

Reprezentarea studenţilor cazaţi la cămin care studiază prin contract în cadrul învăţământului 

superior este de circa 17%, în cadrul învăţământului mediu de specialitate – de circa 25%, în 

cadrul învăţământului secundar profesional – de 1,75%. Scenariul de comportament pentru 

aceşti studenţi va fi determinat de statulul lor financiar. Pentru unii majorarea taxei de cazare nu 

va reprezenta o povară prea mare, iar pentru alţii acest lucru ar putea cauza abandonarea 

studiilor. Acest fapt este confirmat de sondajul opiniei studenţilor referitor la condiţiile de trai în 

cămin şi taxa de cazare, în care 5,3% respondenţi menţionează că vor abandona studiile la 

majorarea taxei de cazare cu 20% (1800 lei) şi în proporţie de 16,3 % - în cazul majorării cu 

40% (2400 lei) (Anexa 9).   

Totodată, necesitatea de a achita atât taxa de studii cât şi taxa de cazare face sistemul de 

învăţământ superior, mediu de specialitate şi secundar profesional mai puţin atractiv. Totuşi, 

este de menţionat că studenţii sistemului secundar profesional sunt mai mult protejaţi de stat 

prin ceea că 70% din ei beneficiază de burse de stat, sunt alimentaţi gratuit de trei ori pe zi şi 



până în prezent au achitat o taxă simbolică de cazare de 15% din costul real de întreţinere (23 – 

27 lei pe lună). Anume pentru acest continget de studenţi majorarea taxei de cazare va fi mai 

mult resimţită. Sondajul de opinie pentru această categorie de studenţi indică că pentru 7,4% 

(dacă taxa de cazare este de 1800 lei) şi 23,8% (dacă taxa de cazare este de 2400 lei)  

majorarea taxei de cazare ar însemna abandonarea studiilor. 

Aşadar, impactul social pentru opţiunea în cauză este unul major negativ (Anexa 10).  

Impactul Ecologic: Opţiunea nu are un impact ecologic. 

Riscuri: Există riscul revoltei din partea studenţilor nemulţumiţi de condiţiile de trai indecente şi 

totodată de majorarea taxei de cazare. Este evident că condiţiile de trai nu se vor schimba 

concomitent cu majorarea taxei de cazare. De condiţii de trai mai bune va beneficia altă 

generaţie de studenţi.   

5.3 Opţiunea 3: Partajarea costului lunar de întreţinere între trei actori: 
student, stat şi instituţia de învăţământ 

Analiza rapoartelor financiare ne indică insuficienţa resurselor provenite din bugetul de stat 

pentru acoperirea cheltuielilor totale de întreţinere a căminelor. În mediu se înregistrează o 

insuficienţă de circa 13% (Anexa 5). Acest procent deficitar este achitat de către instituţia de 

învăţământ, contrar prevederilor legislative. Opţiunea în cauză propune introducerea oficială în 

formula de calcul a taxei de cazare a trei actori: studentul, statul şi instituţia de învăţământ. În 

contextul promovării ideii de autonomie financiară pentru instituţiile de învățământ, această 

opţiune este una care ar cataliza acest proces. Instituţiile de învăţământ dispun de spaţii 

atractive pentru agenţii economici, ateliere şi gospodării adiacente capabile să genereze profit. 

În general, se estimează că instituţiile de învăţământ, fiind puse în condițiile respective, vor 

deveni mai active din punct de vedere economic şi vor gestiona mai eficient potenţialul şi 

resursele interne existente.   

Opţiunea în cauză propune următoarea modalitate de partajare a responsabilităţilor financiare: 

studentul achită 60% din costul lunar de întreţinere, statul achită 20%, instituţia de învăţământ 

achită 20%. 

Beneficii: Beneficiul de bază în opţiunea dată constă în faptul că bugetul public şi studentul 

cazat în cămin vor avea de câştigat prin ceea că o parte din costul lunar de întreţinere a 

căminului va fi achitat de instituţia de învăţământ.  

Impactul fiscal: Impactul fiscal al acestei opţiuni este unul moderat pozitiv. Estimările arată că 

în cazul achitării de către stat doar a 20%, şi nu a 60% cum este în prezent, rezervele pentru 

bugetul public ar atinge 57,775 mln. lei Impactul fiscal al acestei opţiuni este identic cu cel al 

opţiunii precedente.   

Impactul administrativ: Se vor înregistra anumite schimbări de ordin administrativ, legate de 

faptul că universităţile oficial vor achita costul curent de întreţinere în cămin. Pentru a face faţă 

provocărilor financiare instituţiile de învăţământ vor trebui să stăpânească materia de 



management financiar, marketing, inclusiv managementul schimbării. În perspectivă de lungă 

durată, se prevede că cele mai eficiente instituţii de învăţământ vor reuşi să acopere un procent 

tot mai mare din taxa de cazare în cămin, oferind atractivitate sporită pentru studenţi şi respectiv 

acumulând venituri mai mari pentru instituţie. 

Impactul economic: Opţiunea dată are un impact economic pozitiv asupra calităţii serviciilor 

prestate de instituţiile de învăţământ, sporind pentru acestea cheltuielile la capitolul întreținea 

căminelor studenţeşti. Cele 20% din costul lunar de întreţinere a căminelor, propuse pentru a fi 

achitate de către instituțiile de învăţământ, constituie 28, 887 mln.lei. În termeni de perspectivă 

apropiată, acest lucru ar putea să producă un stres temporar. Totuşi, suportul financiar 

„neoficial” acordat în mod sporadic la ora actuală denotă faptul că există motivaţii suficiente 

pentru instituţiile de învăţământ de a-şi asuma povara acestor cheltuieli. Prin oferirea unor 

condiţii de cazare adecvate, instituţiile de învăţământ au oportunitatea de a se diferenţia 

atrăgând mai mulţi studenţi de calitate. Astfel, se va realiza o concurenţă loială între instituţiile 

de învăţământ, care în timp, va determina şi calitatea studiilor oferite în Republica Moldova.   

Impactul Social: Sporirea cotei de achitare din costul real de întreţinere a căminului pentru 

student are un impact social moderat negativ. Impactul scontat este identic cu cel din opţiunea 

anterioară  (Anexa 10). 

Impactul Ecologic: Opţiunea nu are un impact ecologic. 

Riscuri: Impunerea instituțiilor de învățământ de a participa la achitarea oficială a costului de 

întreţinere a căminului poate genera rezistenţă, care în consecinţă ar putea duce la creşterea 

preţului pentru taxa de studii şi pentru alte servicii oferite în cadrul instituţiilor de învăţământ. 

Există riscuri legate de promovarea schemelor frauduloase de generare a veniturilor. 

În acelaşi timp, ca şi în opţiunea precedentă, există riscul rezistenţei din partea studenţilor 

nemulţumiţi de condiţiile de trai indecente şi de majorarea taxei de cazare.   

5.4 Opţiunea  4: Achitarea integrală a costului curent de întreţinere a unui 
loc în căminul studențesc de către student 

Opţiunea de achitare integrală de către student a costului de întreţinere în cămin este o opţiune 

care există în unele ţări din lume, unde studentul achită pentru propriul consum. Facilităţi se 

oferă studenţilor din familiile vulnerabile sau celor cu merite deosebite în baza documentelor de 

confirmare.  

Beneficii: Beneficiul principal în opţiunea dată constă în ceea că bugetul public nu va mai 

suporta cheltuieli de întreţinere curentă a căminelor. Din bugetul public pentru cămine se vor 

solicita bani doar pentru investiții capitale. Delimitarea totală de responsabilităţi va crea 

posibilitatea de a cere de la fiecare din părţi să-şi onoreze obligaţiunile.  

Impactul fiscal: Impactul fiscal al acestei opţiuni este unul major pozitiv. Estimările arată că în 

cazul achitării integrale de către student a costului de întreținere în cămin, bugetul public 



economiseşte 87,701 mln.lei, adică cele 60% din costul lunar de întreţienre al căminelor. 

Comparativ cu opţiunea precedentă, impactul fiscal este unul mai mare.  

Impactul administrativ: Opţiunea în cauză, care prevede facilităţi de achitare a taxei de cazare 

pentru elevii şi studenţii din familii vulnerabile, va afecta într-o anumită măsură sistemul de 

administrare. Studenţii care vor pretinde că provin din familii vulnerabile vor trebui să confirme 

acest fapt printr-un certificat precum că domiciliază în gospodăria care a solicitat ajutor social şi 

a fost înregistrată ca fiind eligibilă. Certificatul va fi ridicat de la Secţia Asistenţă Socială şi 

Protecţie a Familiei.   

Impactul economic: Menţionăm că, procentul celor care vor renunţa la studii din motive 

financiare este de 21,7% (dacă taxa de cazare este de 3000 lei pe an), 24,4% (dacă taxa de 

cazare este de 3600 lei pe an) (Anexa 9). Acest procent ar putea influenţa situaţia în cadrul 

unor instituţii de învăţământ. Ca studiile să fie atractive şi accesibile instituţiile de învăţământ vor 

întreprinde măsuri de susţinere a studenţilor. Situaţia va impune instituţiile de învățământ să 

genereze venituri suplimentare pentru a susţine şi atrage studenţii. 

Impactul Social: Opţiunea în cauză poate produce un impact social negativ major. Sondarea 

opiniei studenţilor, arată că un procent destul de impunător de studenţi nu este gata să achite 

100% (3000 – 3600 lei pe an) din costul curent de întreţinere al unui loc în cămin. O parte din 

studenţi (55-56%)vor prefera în locul căminului, un loc la gazdă, O altă parte din potenţialii 

studenţi, şi anume chintila cea mai săracă a populaţiei, va fi nevoită să renunţe la studii în 

general. În conformitate cu datele sondajului realizat între 21,7- 24,4% (ceea ce raportat la 

numărul studenţilor cazaţi în cămine reprezintă 10000-11000 de persoane) ar putea renunţa la 

studii ca urmare a majorării tarifelor de cazare, fapt care prezintă repercusiuni nefaste asupra 

inegalităţii, gradului de calificare a forţei de muncă, etc. (Anexa 9). 

Impactul Ecologic: Opţiunea nu are un impact ecologic. 

Riscuri: Opţiunea dată este susceptibilă de riscuri majore legate de nemulţumirea studenţilor. 

În cele din urmă însuşi sistemul de învăţământ ar putea pierde din potenţiali studenţi pe motivul 

costului mare al studiilor conjugat cu costul majorat al taxei de cazare.   

5.5 Opţiunea  5: Achitarea costului curent de întreţinere a unui loc în 
căminul studenţesc şi a costului reparaţiei curente şi capitale de către 
student în dependenţă de alocările de la buget pentru anul curent  

Opţiunea respectivă este propusă de către Consiliul Directorilor Colegiilor din Republica 

Moldova. Această opţiunea prevede includerea în taxa de cazare a reparațiilor curente şi 

capitale. Dacă din bugetul statului se va oferi o anumită sumă, atunci aceasta va fi sustrasă din 

costul taxei de cazare. Întrucât opţiunea propusă nu specifică exact care va fi cota statului, 

povara financiară pentru student poate fi diferită de la an la an. Faptul că în formula taxei de 

cazare, în afară de costurile curente de întreţinere, sunt incluse costul reparaţiei curente, iar de 

la cheltuielile complementare unii itemi au migrat spre cheltuielile de bază (reparaţii curente ale 

clădirilor şi reţelelor inginereşti; inventarul moale şi echipament; mărfurile de uz gospodăresc, 



reparaţia curentă a utilajului şi inventarului) se poate concluziona că taxa de cazare se va 

majora. Formula pentru opţiunea în cauză este oferită în anexa 3. 

Notă: Toate opţiunile precedente păstrau intactă lista componentelor care formau cheltuielile de 

bază şi cele complementare (anexa 2). 

Formula propusă mixează responsabilităţile statului cu cele ale studentului, fără a specifica care 

este cota exactă a statului.  

Beneficii: Beneficiul principal în opţiunea dată constă în ceea, că oferă bugetului public o 

anumită flexibilitate. Statul se poate implica în achitarea costurilor de întreţinere a căminelor în 

măsura disponibilităţii resurselor financiare. Flexibilitatea oferită de opţiunea în cauză este 

binevenită pentru perioadele de criză. 

Impactul fiscal: Impactul fiscal al opţiunii ar putea fi unul moderat pozitiv, în cazul când 

alocările de la bugetul de stat sunt mai mici decât la ora actuală. Întrucât formula nu specifică 

cota statului, decizia aparţine în totalitate factorilor de decizie. Această cotă poate varia în 

dependenţă de posibilităţile bugetului de stat.  

Impactul administrativ: Schimbările sistemului administrativ vor fi determinate de variaţia taxei 

de cazare de la un an la altul.  

Impactul economic: În cazul incapacităţii de plată din partea statului, studentul va trebui să 

facă un efort financiar substanţial pentru a achita taxa de cazare. Instituţiile de învăţământ vor fi 

primele care vor resimţi reducerea numărului de studenţi şi respectiv de venituri. Chestionarea 

studenţilor confirmă aceste presupuneri. Implicarea instituţiilor de învăţământ în procesul de 

susţinere a studenţilor va fi o necesitate.  

Impactul Social: Opţiunea în cauză poate produce un impact social negativ major. Estimările 

arată că costul mediu lunar de întreţinere curentă a unui loc în cămin este de 312,2 MDL. 

Deoarece formula prevede şi includerea costurilor pentru reparaţia curentă şi capitală, taxa de 

cazare se majorează substanţial (Anexa 3). Suma achitată de student va depinde în totalitate 

de cota achitată de stat. Incertitudinea legată de suma achitată de stat fac dificilă estimarea 

exactă a impactului social, însă acesta va fi un impact propunţat negativ ca şi în cazul opţiunii 

anterioare. 

Impactul Ecologic: Opţiunea nu are un impact ecologic. 

Riscuri: Opţiunea dată poate genera riscuri majore legate de nemulţumirea studenţilor. Un alt 

risc este legat de faptul că statul ar putea interveni în susţinerea căminelor în mod ad-hoc, în 

dependenţă de resursele disponibile. Acest fapt ar putea determina o variaţie a taxei de cazare 

în diferiţi ani. Incertitudinea va spori nemulţumirea studenţilor.   

6. ESTIMAREA COSTURILOR PENTRU OPŢIUNILE PROPUSE 

O sarcină importantă a grupului de lucru era estimarea costului mediu lunar de întreţinere a unui 

loc în cămin în condiţiile majorării tarifelor la serviciile comunale. Pentru realizarea acestei 



sarcini a fost determinat ritmul creşterii pentru fiecare tarif majorat. Aplicând ritmul creşterii la 

valorile care formau costul lunar de întreţinere a unui loc în cămin în anul 2009, s-a determinat 

că acesta va constitui în 2010 - 276,27 lei. Ştiind că costul de întreţinere este susţinut cu 13 la 

sută de către instituţiile de învăţământ, acest procent a fost adăugat la valoarea calculată, astfel 

obţinând cifra de 312,2 lei. Aşadar, costul mediu lunar de întreţinere în căminele studenţeşti în 

condiţiile tarifelor majorate constituie 312,2 lei.  

Pentru confirmarea costului de întreţinere a unui loc în cămin, în cadrul analizei a fost realizat 

un mini-studiu privind cheltuielile reale în cămine pentru anul 2009 pe tipuri de cheltuieli în 

diferite tipuri de cămine. Căminele au fost grupate în cămine de tip coridor, tip secţie, tip 

coridor/secţie şi pot fi cu 5, 9 şi 12 etaje. Căminele examinate în cadrul mini-studiului se află în 

subordinea Ministerului Educaţiei şi sunt gestionate de Academia de Studii Economice din 

Moldova (căminele 1 şi 4) şi Universitatea Tehnică a Moldovei (căminele 1,2,3,4,8,9,10).  

În cadrul analizei a fost solicitat de la administraţia căminelor să prezinte consumul la serviciile 

comunale pentru un an de gestiune în expresie naturală (m3, KWt, Gcal). Astfel, s-a constatat 

că costul de întreţinere în cămine variază de la 136,15 lei pe lună, până la 308,11 lei pe lună 

pentru un loc în cămin. În baza datelor primite a fost posibilă calcularea costului în condiţiile 

tarifului majorat (Anexa 7). Astfel s-a calculat că, în condiţiile tarifelor majorate, costul lunar de 

întreţinere în căminele examinate se majorează şi variază între 158,34 lei şi 350,36 lei pentru 

un loc în cămin. Reieşind din aceste date, valoarea medie ponderată a costului unui loc în 

cămin este de 262,14 lei. Această valoare este mai mică ca valoarea calculată în baza 

raportului financiar al Ministeriului Finanţelor. Ulterior, pentru estimarea costurilor pentru 

opţiunile propuse, s-a operat cu cifra de 312,2 lei. Se consideră că această valoare reflectă mai 

obiectiv realitatea pe motiv că la calcularea ei au fost luate în consideraţie toate căminele, din 

subordinea tuturor ministerelor.  

Mai jos sunt oferite estimările pentru toate opţiunile propuse din perspectiva celor trei actori 

implicaţi în menţinerea condiţiilor de trai în căminele studenţeşti. Calculele se fac în baza 

costului mediu de întreţienre în cămin de 312,2 lei pe lună pe student, cu presupunerea că în 

cămine va locui acelaşi număr de studenţi (46 294). Calculele privind analiza financiară 

comparativă pe niveluri de învăţământ pentru toate opţiunile sunt oferite în anexa 8. 

Din costul lunar 
de întreţinere a 
unui loc în cămin 
(312,2 lei) suma 
achitată de:  

Opţiunea 1 

 
33%- student  
54% - stat 
13%- ins. învăţ. 

Opţiunea 2 

 
80%(60%)- student  
20%(40%) - stat  

Opţiunea 3 

 
60%- student  
20% - stat 
20%- ins. învăţ. 

Opţiunea 4 

 
100%- 
student  
. 

Opţiunea 5 

 
XX%- student  
XX% - stat 
 

student pe lună 
 

103 lei 
 

249,8  
(187,32) lei 

187,32 lei 312,2 lei  
depinde de 

cota achitată 
de stat 

toţi studenţii timp 
de un an 

47, 683 mln. lei 
115,642 (86,708) mln. 

lei 
86,708 mln.lei 

144,529 
mln.lei 

depinde de 
cota achitată 

de stat 

de stat timp de un 
an 

78,005 mln. lei 
28, 887 (57,775) 

mln.lei 
28, 887 mln. lei  

depinde de 
cota achitată 

de stat 

instituţiile de 
învăţământ timp 

de un an 
18,842 mln. lei  28, 887 mln.lei   



Economiile  
bugetului de stat 

 
57,775 (28, 887) mln. 

lei 
57,775 mln. lei 86,708 mln.lei 

depinde de 
cota achitată 

de stat 

 

7. Analiza sondajului opiniei studenţilor referitor la condiţiile de trai în 
cămin şi taxa de cazare 

Rezultatele sondajului de opinie au relevat următoarele constatări: 

- În cămine locuiesc elevi/studenţi care provin din diferite categorii sociale: 23% intelectuali, 

33% ţărani, 29% muncitori, 3% întreprinzători. În afară de acesta un procene destul de mare 

îl reprezintă elevii/studeneţii ai căror părinţi sunt şomeri (12%). 

- Printre cei care locuiesc în cămin predomină populaţia feminină (62,9%), populaţia 

masculină reprezintă 37,1 %. 

- Aproximativ o treime din elevii/ studenţii din cămin îşi fac studiile în bază de contract 

(33,9%)  

- 80% din cei chestionaţi sunt elevi/studenţi care locuiesc la cămin, ceilalţi locuiesc la gazdă, 

închiriind un apartament (12,5%), stau la gazdă cu stăpân (2,3%), stau la rude (3,3%), stau 

în alte condiţii (1,4%), adică circulă acasă în fiecare zi sau lucrează în calitate de paznici. 

Procendul celor care stau la gazdă este mai mare pentru studenţii instituţiilor de învăţământ 

superior (20%),  şi cel mai mic pentru elevii instituţiilor de învăţămînt secudar profesional 

(2%). 

- Mai mult de jumătate din cei care locuiesc la gazdă (63%) achită mai mult de 700 lei pe 

lună, 14% achită între 600 – 700 lei pe lună, iar ceilalţi achită mai puţin de 600 lei pe lună. 

Cei care achită un preţ mai mic sunt cei care stau cu rudele.  

- Taxa medie de cazare în cămin pentru studenţii instituţiilor de învăţământ superior este de  

12121,21 lei pe an; pentru studenţii instituţiilor de învăţământ mediu de specialitate este de 

1495,14 lei pe an, iar pentru studenţii instituţiilor de învăţământ secundar profesional - 

417,61 lei pe an.  

- O mare parte din studenţi conştientizează faptul că taxa de cazare acoperă costul serviciilor 

comunale, însă nu este conştientă de ceea că aceasta acoperă doar 40% din costul de 

întreţinere. O mare parte din respondenţi nu au răspuns la această întrebare. Întebarea 

respectivă este unica întrebare de tip deschis din chestionar, care nu a oferit variante de 

răspunsuri.  

- Sursele de finanţare ale studentului pentru 77% repsnondenţi provin din veniturile părinţilor, 

20% au menţionat bursa de studii. În afară de acestea, unii au menţionat şi alte surse, însă 

procentul lor este destul de mic. Printre ele se numără veniturile personale (6,7%) 

transferurile de peste hotare (3%), prestaţii sociale (0,6%).  

- 40 % din studenţii consideră că condiţiile de trai în cămin sunt satisfăcătoare, 27% 

consideră că condiţiile în cămin sunt bune. Aproximativ o treime (31,4%) din studenţi cred 

că condiţiile în cămin sunt nesatisfăcătoare. Cel mai mare procent de studenţi este 

nemulţumit de starea blocului sanitar (76%), bucătăriei (27%), camerelor (26%). 



- În ceea ce priveşte starea de lucruri în cămin, cel mai deranjant este regimul de electricitate 

(căminele învăţământului mediu de specialitate – 58%, căminele învăţământului secundar 

profesional – 55%), regimul de încălzire (30%), baza tehnico-materială deficitară (47%), 

condiţiile sanitare (27%). Destul de interesant este faptul, că studenţii tuturor nivelurilor de 

învăţământ îşi exprimă nemulţumirea (39%) privind regimul de închidere la orele 23.00 

(pentru învăţământul secundar profesional – ora 21.00 – 22.00) 

- Privind disponibilitatea de a achita mai mult, în schimbul condiţiilor de trai mai bune, 

rezultatul sondajului arată în felul următor:  sunt gata, cu certitudine să achite mai mult - 

14%; afirmativ au răspuns  - 45%; şi da, şi nu - 30%; nu sunt gata să achite mai  mult - 9%; 

nu categoric - 2% 

- Fiind puşi în situaţia de a răspunde la întrebarea cum procedează, dacă taxa de cazare se 

majorează până la 1800 lei pe an (majorare cu 20%); 2400 lei pe an (majorare cu 40%); 

3000 - lei pe 3600 lei pe an (majorare cu 60%) şi avînd doar 4 variante de răspunsuri, 

considerate cele mai plauzibile, studenţii au răspuns în felul următor. 

 

Cum procedează 
studenţii, dacă taxa 
de cazare se 
majorează până la:  

acceptă să 
plătească 

abandonează 
căminul în 
favoarea gazdei 

se transferă la 
studii cu 
frecvenţă redusă 

abandonează 
studiile 

1800 lei pe an 
(majorare cu 20%) 

 
76,6% 12,2% 6,0% 5,3% 

2400 lei pe an 
(majorare cu 40%) 

 
23,3% 46,7% 10,7% 16,3% 

3000 lei pe an 
(majorare cu 60%) 

 
10,4% 55,3% 12,6% 21,7% 

3600 lei pe an 
(majorare cu 60%, 

limita de sus) 
7,5% 56,4% 11,7% 24,4% 

 

Reprezentarea grafică a rezultatelor este prezentată mai jos:  

 

Figura 1 Reacţia studentului cazat în cămine la majorarea taxei de cazare 



Este de menţionat că studenţii instituţiilor de învăţământ superior sunt mai puţin dispuşi să 

abandoneze studiile decât elevii/studenţii din învăţământul mediu de specialitate şi secundar 

profesional şi sunt mai mult înclinaţi spre a se transfera la studii cu frecvenţă redusă. Cu toate 

că colegiile, liceele şi şcolile de meserii nu oferă studii cu frecvenţă redusă, totuşi unii 

respondenţi au bifat această posibilitate, dar procentul acestora nu depăşeşte 7,5% (Anexa 9). 

Concluzii:  

 Costul de oportunitate, adică costul gazdei, vis-a-vis de costul taxei de cazare este cel 

puţin de două ori mai mare (mai mult de 700 lei pe lună). 

 Taxa medie de cazare în căminele instituţiilor învăţământului superior şi mediu de 

specialitate este de 1353 lei pe an. Ştiind că studenţii achită doar 40% din costul de 

întreţinere, facem concluzia că costul integral de întreţinere este de 3382,5 lei pe an. 

Pentru instituţiile învăţământului secundar profesional taxa achitată de student este în 

mediu de 417,61 lei pe an, cee ce reprezintă 15 % din costul de întreţinere, deci costul 

integral de întreţienre este de 2784 lei pe an pe student.  

 Aproximativ trei pătrimi din studenţi sunt disponibili să achite taxa de cazare majorată cu 

20% (1800 lei pe an). Pe măsura majorării acestia cu 40% şi 60%, procentul studenţilor 

disponibili de achita taxa majorată scade brusc (23,3% şi respectiv 10,4% - 7,5%). 

Aproximativ jumătate din studenţi (46,7%), începând cu majorarea cu 40% (2400 lei pe 

an) sunt dispuşi să abandoneze căminul în favoarea gazdei. Totuşi se crează impresia 

că elevii/studenţii cazaţi în cămine nu cunosc care este preţul gazdei. În acelaşi timp, 

dacă aceştea într-adevăr ar abandona căminul o asemenea majorare ar afecta într-o 

măsură nu prea mare sistemul de cămine. Cunoscând că capacitatea de satisfacere a 

solicitărilor de cazare este de 70% şi ceea că multe din cămine sunt supra-populate, se 

poate presupune că căminele nu vor suferi într-o asemenea situaţie de lipsă de studenţi. 

 În cazul majorării taxei de cazare cu 60% (3000 – 3600 lei pe an), între 21,7 şi 24,4 % 

din respondenţi sunt dispuşi să renunţe la studii. O asemenea majorare ar afecta serios 

atât sistemul de cămine, cât şi sistemul de învăţământ. Studenţii învăţământului superior 

sunt mai puţin dispuşi să abandoneze studiile, procentul lor constituie 11,8 şi respectiv 

14,5 la sută. Cei mai înclinaţi spre abandonul studiilor sunt studenţii învăţăţmântului 

mediu de specialitate, din care 32,1 şi 36,1% menţionează că vor renunţa la studii la 

necesitatea de a achita integral costul lunar de întreţinere. 

 

 


