
Analiza statistică generală a sectorului educaţiei pe anii 2010-2015 

 

În anul de studii 2014-2015 au  activat 2937 de instituţii de învăţămînt, cu 89 de 

instituții mai puține decît în anul 2010-2011, cu numărul total de 625 557 de 

copii/elevi/studenţi,-  inclusiv: 1453 de instituţii de învățămînt de educație timpurie  (situaţia de 

la 01.01.2015), cu un număr de 147 733 de copii, 1347 de instituţii de învăţămînt primar şi 

secundar general cu contingentul de 340 977 de elevi, 61 de instituţii de învăţămînt 

profesional tehnic secundar cu 17 508 de elevi, 45 instituţii de învăţămînt profesional tehnic 

postsecundar cu 29 810 de elevi şi 31 de instituţii de învăţămînt superior cu 89 529 de 

studenţi. 

 Comparativ cu anul de studii 2010-2011, numărul tuturor tipurilor de instituţii de 

învățămînt s-a redus cu 9,8 la sută,  excepție fiind instituțiile de învățămînt de educație 

timpurie.  Astfel, în ultimii 5 ani, numărul instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar  

general  s-a redus cu 142 de unități, profesional tehnic secundar – cu 14 unități,  profesional tehnic 

postsecundar – cu 3 unități, superior  - cu 2 unități, iar numărul de instituții de învățămînt de educație 

timpurie  a crescut cu 72 de unități  (Tabelul 1). 

  

Tabelul 1. Instituţii, copii/elevi/studenţi pe tipuri de instituţii, anii 2010-2015 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Instituţii, total 3026 3012 2963 2958 2937 

Instituții de învățămînt de 

educație timpurie  (la  01 

ianuarie) 

1381 1400 1418 1440 1453 

Instituţii de învăţămînt 

primar şi secundar general 

1489 1460 1397 1374 1347 

Instituţii de învăţămînt 

profesional tehnic secundar 

75 70 67 67 61 

Instituţii de învăţămînt 

profesional tehnic 

postsecundar 

(colegii) 

48 48 47 45 45 

Instituţii de învăţămînt 

superior 

33 34 34 32 31 

Copii/Elevi/Studenţi, total, 

inclusiv în: 

 

687925 672563 661098 643287 625557 



Instituții de învățămînt de 

educație timpurie  (la  01 

ianuarie) 

130041 135427 141083 145296 147733 

Instituţii de învăţămînt 

primar şi secundar general 

396488 381418 367251 353207 340 977 

Instituţii de învăţămînt 

secundar profesional 

21419 20320 19581 18248 17508 

Instituţii de învăţămînt 

mediu de specialitate 

(colegii) 

32164 31442 30725 29251 29810 

Instituţii de învăţămînt 

superior 

107813 103956 102458 97285 89529 

  

La nivel general, numărul  de elevi/studenți în Republica Moldova este în scădere. 

Populația de vîrstă școlară (7-23 de ani) s-a redus treptat în perioada anilor 2000-2014, 

constituind 747,7 mii de persoane la data de 01.01.2015 și înregistrînd o reducere cu 19 la 

sută față de 2010, și cu 30 la sută față de 2005. Concomitent, s-a produs și reducerea 

numărului de elevi/studenți cuprinși în sistemul de învățămînt. Astfel, numărul total de 

elevi/studenți, la începutul anului de studii 2014-2015, a fost de 477,8 mii de persoane, cu 

14,4 la sută mai puțin față de 2010 și cu 31,5 la sută – față de 2005. 

 Pe parcursul ultimilor 5 ani în sistemul de învățămînt au fost cuprinși circa 60 la sută 

din populația de vîrstă școlară. 

 Rata de cuprindere în învățămînt este diferită în funcție de categoria de vîrstă, cel mai 

înalt nivel de cuprindere s-a înregistrat în cazul persoanelor în vîrsta de 7-15 ani (88,1 % în 

anul de studii 2014-2015), vîrsta tipică pentru învățămîntul primar și gimnazial. Totodată, cea 

mai mică rată de cuprindere în învățămînt este specifică pentru grupa de vîrstă 19-23 de ani, 

constituind 26,8 la sută.  

 

 

Analiza statistică în nivelul educaţiei timpurii 

 La situația 01.01.2015, în ţară au funcţionat 1453 instituţii de învăţămînt de educație 

timpurie, numărul acestor instituţii fiind în creştere cu 5,2  % comparativ cu anul 2010. În 

acest context, numărul copiilor din învăţămîntul de educație timpurie, de asemenea, a marcat 

o tendinţă de majorare în ultimii ani, înregistrînd către sfîrşitul anului 2014 cifra de 147,7 mii. 

Paralel cu creşterea numărului de copii în instituţiile de educație timpurie se atestă şi o 

creştere a ratei de cuprindere a copiilor în acestea. Dacă în anul 2010 rata de cuprindere a fost 

de 77,1%, atunci către anul 2015 acesta a atins nivelul de 83,9%, în special s-a majorat rata de 

cuprindere a copiilor din mediul urban (cu 9,4 puncte procentuale) (Fig.1). 

 

 



 
Fig.1 Rata de cuprindere în învățămîntul de educație timpurie 

În medie la 100 locuri în instituţiile preşcolare revin 86 copii, cele mai solicitate fiind 

grădiniţele din mediul urban, unde la 100 locuri revin 101 copii, iar în mediul  rural la 100 

locuri revin doar 76 copii. 

Pentru copiii cu necesităţi speciale funcţionează 123 grupe specializate în cadrul 

instituţiilor, majoritatea fiind pentru copii cu deficienţe sau dereglări ale vorbirii. În anul 2014 

grupele specializate au fost frecventate de  2127 copii sau cu 8,4% mai mult comparativ cu 

anul 2010. 

Analiză statistică a învățămîntului primar și secundar general 

Reţeaua instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general este constituită din 1347 

de instituţii de învăţămînt primar şi secundar general, din ele 1345 de instituţii de zi şi 2 şcoli 

serale. În anul de studii 2014-2015 numărul total de instituţii s-a micşorat cu 142 de unităţi 

comparativ cu anul de studii 2010-2011 (Tabelul 2). 

În prezent, în Republica Moldova funcţionează 105 şcoli primare, 794 gimnazii, 424 

licee şi 22 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.  

La începutul anului de studii 2014-2015 în învăţămîntul primar şi secundar general  au 

fost cuprinşi 340 977  de elevi prezentînd o micşorare de 14 % faţă de anul de studii 2010-

2011. Majoritatea elevilor din învăţământul primar şi secundar general (98,8%) studiază în 

şcoli publice. 

În anul de studii 2014-2015, în clasa I  au fost înscrişi 35,3 mii de persoane. Ponderea 

copiilor înscrişi în clasa I care au fost încadraţi în programe de educaţie preşcolară a constituit 

97,7% și doar 823 copii nu au frecventat instituțiile preșcolare. În comparație cu anul de studii 

2010-2011, se constată o ușoară creștere a numărului total de copii cuprinși în ciclul primar de 

la 138 436 la 138 536 elevi. În vederea asigurării accesului la educație în școlile primare cu 

un număr mic de elevi a continuat repartizarea elevilor în 386 de clase complete cu predare în 

regim simultan.  

Distribuţia elevilor din învăţământul primar şi secundar general de zi pe niveluri de 

învăţămînt este următoarea: 138,5 de mii ( 40,8 %) de elevi în învăţămîntul primar, 162,3 de 

mii (47,7%) de elevi sînt organizați în 8109 complete de clasă, în învăţământul gimnazial şi 

39,1 de mii (11,5 %)  de elevi din ciclul liceal sînt organizaţi în 1843 complete de clasă. 

Rata brută de cuprindere a copiilor în învățămîntul primar în anul de studii 2014-2015 a 

constituit 92,4 %, iar în învățămîntul gimnazial – 86,8 %.   



În anul 2014, numărul de absolvenţi ai învăţămîntului gimnazial a constituit 33,7 mii 

persoane sau cu 26,1 % mai puţin faţă de anul 2010. Numărul de absolvenţi în licee s-a 

diminuat cu 23,5 %, înregistrînd cifra de  16,5 mii de persoane, inclusiv - 0,4% absolvenţi ai  

învăţămîntului seral.  Ponderea absolvenţilor care au obţinut diploma de bacalaureat a 

constituit 72,7 % din numărul total de absolvenţi, înregistrînd o reducere de 7,9% faţă de anul 

2013 (80,6%). 

Rata brută de absolvire în învățămîntul gimnazial s-a diminuat de la 92,3% în anul 2010  

pînă la 86,2 % în anul 2014. 

După absolvirea învățămîntului gimnazial 37,3 % copii și-au continuat studiile în licee, 

22,1 % - în instituții de învățămînt profesional tehnic secundar, iar  21,9 % - în instituții de 

învățămînt profesional tehnic postsecundar. 

Reţeaua instituţiilor de învăţământ special este formată din 22 de unităţi. Numărul 

elevilor înscrişi în învăţământul special a constituit 1538 de persoane şi s-a redus esenţial 

comparativ cu anul de studii 2010-2011 (cu 51,6 %). În acelaşi timp, se constată o majorare a 

numărului de copii cu cerințe educaționale speciale integraţi în şcolile obişnuite (cu 70%).  

Raportul elev/cadru didactic a fost de  17 persoane pentru învățămîntul primar, iar 

pentru învățămîntul secundar  la un cadru didactic reveneau 9 elevi. 

Tabelul 2. Instituţii de învăţămînt primar şi secundar general pe tipuri¹ 
 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Numărul de instituţii – total 1489 1460 1397 1374 1347 

Şcoli de zi 1484 1457 1394 1372 1345 

Şcoli primare 85 83 108 112 105 

Gimnazii 763 829 767 771 794 

Licee 495 497 491 466 424 

Şcoli medii 108 19 – – – 

Şcoli pentru copii cu deficienţe 

în dezvoltarea intelectuală sau 

fizică 

33 29 28 23 22 

Şcoli serale  5 3 3 2 2 

Numărul de elevi – total, mii 396,5 381,4 367,2 353,1 341,0 

Şcoli de zi 395,1 380,2 366,0 352,0 339,9 

Şcoli primare 10,7 10,7 10,9 10,8 10,7 

Gimnazii  112,3 124,7 119,8 120,0 125,0 

Licee 240,8 237,8 232,9 219,3 202,6 

Şcoli medii  28,0 4,4 – – – 

Şcoli pentru copii cu deficienţe 

în dezvoltarea intelectuală sau 

fizică 

3,1 2,5 2,3 1,8 1,5 

Clase pe lângă colegii  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Şcoli serale  1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 

Numărul de elevi la 10000 

locuitori 
1114 1071 

1032 992 959 

Sursa: BNS¹ 

 

 



Analiză statistică în învăţămîntul profesional tehnic secundar 

La începutul anului de studii 2014-2015 în republică funcționau 61 de instituţii de 

învăţămînt profesional tehnic secundar cu un efectiv de 17 508 de elevi, inclusiv, 46 şcoli 

profesionale (cu 16 015 de elevi) şi 15 şcoli de meserii (cu 1493 de elevi). În comparație cu 

anul de studii 2010-2011, numărul instituțiilor de învățămînt profesional tehnic secundar s-a 

redus cu 14 unități și  de asemenea cu 18,3 % s-a redus  numărul elevilor. Învăţămîntul 

profesional tehnic secundar este organizat preponderent în instituţiile de stat (99% din totalul 

de elevi). De asemenea, 96,1% din numărul total al elevilor îşi fac studiile cu finanţare 

bugetară. 

Admiterea. În anul de studii 2014-2015, în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic 

secundar au fost înmatriculate 10,9 mii persoane, cu 22,8 %  mai puţin faţă de anul de studii 

2010-2011. Din totalul elevilor înmatriculaţi anul curent, 85,5% au fost admiși în baza 

studiilor gimnaziale, din care circa 80 la sută fiind absolvenţii din promoția 2014.  

În anul de studii 2014-2015, în şcolile profesionale au fost înmatriculați 9,5 mii de elevi, 

din care 42,3% în grupe profesionale în baza studiilor gimnaziale, 44,1% în grupe de meserii în baza 

studiilor gimnaziale şi 8,8% - în baza studiilor medii generale şi/sau liceale. Ponderea elevilor din 

localităţile rurale înmatriculaţi în învățămîntul profesional tehnic secundar este de 77,2%. 

Structura pe profesii/meserii denotă o cerere mai mare pentru următoarele profesii/meserii: 

bucătar (11,3% din totalul celor înmatriculaţi), lăcătuş reparații automobile (11,1%), tencuitor (7,9%), 

electrogazosudor-montator (5,7%), cusătoreasă în industria confecţiilor (5,1%), operator la 

calculatoare (4,1%), electromontor la repararea și întreținerea utilajului electric (3,8%), tractorist 

(3,4%), tîmplar (3,0%) etc. 

Comparativ cu anul de studii 2010-2011, se înregistrează o pondere mai mare pentru elevii 

înmatriculaţi la meseriile bucătar (+5,0 %), tractorist (+11,8%) și etc. Totodată, este în descreștere 

numărul elevilor care au optat pentru meseriile pietrar-zidar (-67,3%), tencuitor (-29,1%) , cusător (-

66,2%) etc. 

Absolvenţi. În anul 2014 numărul de absolvenţi a constituit 9,7 mii persoane, înregistrînd o 

reducere cu 27,0 % faţă de anul 2010. Practic fiecare al treilea absolvent a urmat, pe lîngă cursurile de 

instruire profesională, şi studiile generale. 

După o evoluție oscilantă a numărului de absolvenți, în ultimii cinci ani s-a înregistrat o 

descreștere, ajungînd astfel, la 9,7 mii persoane în 2014. 

Din numărul total de absolvenţi ai anului curent, 11,4 % au obţinut calificarea lăcătuş la 

repararea automobilelor (11,9% în 2013), 11,4% - bucătar (10,1%), 8,1% - tencuitor (9,4%), 6,4% - 

cusătoreasă în industria confecţiilor (6,2%), 5,8% - electrogazosudor-montator (6,7%), 5,1% - operator 

la calculatoare (4,9%), 4,0% - tîmplar (3,8%) etc. 

 

 Analiza statistică a învățămîntului profesional tehnic postsecundar 

La începutul anului de studii 2014-2015, în republică funcționau 45 de colegii, 

inclusiv 41 de colegii de stat şi 4 colegii cu proprietate nestatală. Numărul colegiilor s-a redus 

cu 3 unități față de anul 2010-2011.  În anul de studii 2014-2015 numărul total de elevi în 

colegii a constituit 29 810 de persoane, prezentînd o creştere cu 1,9 % faţă de anul de studii 

precedent și o micșorare cu 7,3 % față de anul 2010-2011. Comparația cu anii anteriori 

evidențiază anii 2005-2010, cînd numărul elevilor a înregistrat o creștere de la 27 mii la 32  

mii persoane. 

Admiterea. În anul de studii 2014-2015, în colegii au fost înmatriculați 9,0 mii elevi sau cu 

10,7% mai mult faţă de anul de studii precedent și cu 0,9 % față de anul 2010-2011. Din numărul total 



de elevi înmatriculați, 86,8% au fost înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale, 11,7% - în baza 

studiilor liceale, ceilalţi - în baza studiilor medii de cultură generală şi secundar profesionale. În 

acelaşi timp, 94 la sută din persoanele înmatriculate în baza studiilor gimnaziale sînt absolvenţi din 

promoția 2014, iar în cazul persoanelor cu studii liceale ponderea absolvenţilor recenţi este de 85 la 

sută faţă de 76 la sută în anul precedent. 

În comparație cu anul de studii 2010-2011, în anul curent  s-a redus cu 33,6 % numărul 

elevilor înmatriculați la specialitățile din domeniul învățămîntului, dar s-a majorat cu 16,8 %  numărul 

celor înmatriculați la medicină. 

Actualmente, cele mai solicitate sînt specialităţile din următoarele profiluri: economie - 14,4% 

din totalul de înmatriculaţi, medicină - 13,6%, transporturi - 9,5%, servicii - 7,2%, informatică - 5,9%, 

construcţii -5,6%, mecanică - 5,2% etc. 

Absolvenţi. În anul 2014, numărul absolvenţilor a constituit 6,5 mii persoane, prezentînd o 

reducere cu 4,6 % față de anul 2010 și cu 12,9 % față de anul precedent. Din numărul total de 

absolvenţi, 85,7% au urmat studii liceale şi disciplinele de specialitate. 

Cea mai mare pondere au absolvenţii specialităţilor de la următoarele profiluri: medicină 

(11,6% faţă de 19,2% în 2010), economie (14,1% faţă de 12,3% în 2010), pedagogie (15,6% faţă de 

12,5% în 2010) etc. 

 

Analiza statistică (pe cicluri ale învăţămîntului superior) 

Învățămîntul superior a înregistrat o descreștere semnificativă a numărului de studenți 

din 2010 pînă în 2014 – cu 17 la sută.  

În anul de studii 2014-2015 au funcționat 31 de instituţii de învăţămînt superior, 

inclusiv 19 instituţii de stat şi 12 instituţii private. Numărul instituţiilor nestatale s-a micşorat 

cu o unitate comparativ cu anul de studii precedent. Două din cele 19 instituţii de stat oferă 

doar programe de studii la Ciclul II – studii superioare de master.  

La începutul anului de studii 2014-2015, numărul studenţilor a constituit 89529 de 

persoane (cu excepţia studenţilor străini) din care 72474 (81,0%) urmează studiile în 

instituţiile de stat. În instituţiile de stat numărul studenţilor în anul de studii 2014-2015, 

comparativ cu anul precedent, a scăzut cu 48,2 %, iar în instituţiile private cu 7,1 %. 

În medie, la 10 mii de locuitori revin 252 de studenţi din instituţiile de învăţămînt 

superior, comparativ cu 288 în 2012 și 273 în 2013. 

Distribuția studenților din învățămîntul superior pe cicluri relevă, că în anul de studii 

2014-2015, 79,5 % din aceștia erau studenți la studii superioare de licenţă (față de 84,2% în 

2010-2011), 16,1 –la studii superioare de master (față de 11,9%) și 4,4% - la studii medicale 

și farmaceutice (față de 3,9%). 

Admiterea. În anul de studii 2014-2015, în instituţiile de învăţămînt superior au fost 

înmatriculate 17,1 mii persoane la Ciclul I (cu 4,1 mii persoane mai puţin faţă de anul de 

studii 2010-2011) şi 7,3 mii persoane la Ciclul II, prezentînd nivelul anului de studii 2010-

2011.  

Din numărul total al candidaților înmatriculați la Ciclul I, 79,2% au fost înmatriculaţi 

în baza studiilor liceale (cu 2,7 puncte procentuale mai puţin faţă de anul de studii precedent), 

18,7% – în baza studiilor medii de specialitate (+ 6,9 p.p.), 0,9% – în baza studiilor medii de 

cultură generală (- 0,4 p.p.) şi 1,3% – în baza studiilor superioare (+ 0,4 p.p.).  

Reducerea numărului de persoane înmatriculate la studii superioare de licenţă este 

resimţită şi în cazul repartizării pe domenii. Astfel, comparativ cu anul de studii 2010-2011, 



se atestă scăderea numărului de studenţi înmatriculaţi la Ciclul I la toate cele 8 domenii 

fundamentale.  

La Ciclul II se atestă creşterea numărului de studenţi înmatriculaţi în domeniul 

educaţie (cu 0,8 mii), precum şi mici variaţii pozitive pentru astfel de domenii precum: ştiinţe 

ale naturii şi ştiinţe exacte, ştiinţe politice şi arte. Totodată, la Ciclul II se menţine o cerere 

sporită pentru domeniul fundamental ştiinţe sociale, economie, drept (3,7 mii înmatriculaţi), 

deşi numărul de studenţi înmatriculaţi în acest domeniu s-a redus cu 6,3% faţă de anul de 

studii 2013-2014.   

Absolvenți. În anul 2014, 17,1 mii absolvenți au obținut diploma de licență, 6,4 mii – 

diplomă de master și 0,8 mii – diploma de studii superioare în medicină și farmacie. 

Comparativ cu anul 2010, numărul absolvenților care au obținut diploma de licență este în 

scădere  cu 4,9 mii persoane, în același timp absolvenții cu diploma de master fiind în creștere 

cu 1,9 mii.   

Dacă ne referim la distribuţia numărului de absolvenţi pe domenii generale de studiu, 

remarcăm o pondere superioară a absolvenţilor din aşa domenii ca, ştiinţe economice (28,6 % 

din total licenţiaţi), educaţie (15,4 %), drept (13 %) şi științe inginereşti (9,2 %). În cazul 

absolvenţilor studiilor superioare de masterat, 27 la sută au absolvit ştiinţele economice, 20 la 

sută – dreptul şi 15 la sută – domeniul educaţie. 

La ciclui III – studii superioare de doctorat, după perioada 2010-2013, cînd numărul de 

doctoranzi a înregistrat circa 1,5 mii persoane, se constată o creștere ușoară (1,6 mii). 

Ultimii trei ani, ponderea doctoranzilor înscriși la cursuri de zi a fost de 27 la sută din 

numărul total de doctoranzi, comparativ cu 36 la sută în 2010 și 38 la sută în 2005.  
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