
 1 

Date statistice generale privind educaţia 

în Republica Moldova pentru anul de studii 2015-2016* 

 

 

La începutul anului de studii  2015-2016 în Republica Moldova activează  2899  de 

instituţii de învăţămînt, cu numărul total de 610437    de copii/elevi/studenţi  inclusiv: 1453      

de instituţii de educație timpurie (la situaţia 01.01.2015) cu numărul de  147733   de copii,  1323     

de instituţii de învăţămînt primar şi secundar general în care studiază  334 509    elevi,  47   de 

instituţii de învăţămînt profesional tehnic secundar cu numărul de  16098 de elevi, 45  instituţii de 

învăţămînt profesional tehnic postsecundar cu  30428  de elevi şi  31   de instituţii de învăţămînt 

superior cu contingentul de  81 669   de studenţi (Tabelele 1,2,3). 

 Comparativ cu anul de studii 2009-2010 numărul total al instituţiilor de învăţămînt s-a 

micşorat cu 4,3  %. Totodată, numărul de instituţii de educație timpurie a fost în creştere cu 6,3 

%,  iar numărul instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar  general – s-a redus cu 12,5 %. 

 Numărul cadrelor didactice în republică a constituit   51558 persoane    şi s-a diminuat 

faţă de anul precedent de studii cu   1533  persoane sau cu 2,9   %. 

 Situaţia demografică în Republica Moldova determină nivelul de participare a populaţiei 

la procesul de educaţie. La nivel general, efectivele de elevi/studenți în Republica Moldova sînt 

în scădere. Populația de vîrstă școlară (7-23 ani) s-a redus treptat în perioada anilor 2000-2015, 

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

de anul 2010, și cu 30 la sută față de 2005. Astfel, numărul total de elevi/studenți, la începutul 

anului de studii 2015-2016, a fost de 462,7 mii persoane, cu 20,2 % mai puțin față de anul 2009. 

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

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

de studii 2014-2015). Totodată, valoarea acestui indicator a diminuat cu 9,0 % comparativ cu 

anul de studii 2000-2001. Cea mai mica rată de cuprindere în învățămînt este specific pentru 

grupa de vîrstă 19-23 ani, constituind 26,8 %. 

 

Tabelul 1.  Instituţii de educație timpurie 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Instituţii de 

educație 

timpurie 

1362 1381 1400 1418 1440 1453 

Copii 125981 130041 135427 141083 145296 147733 

Cadre didactice 11696 11961 12330 12532 12334 12431 
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Tabelul 2. Elevi şi studenţi pe tipuri de instituţii 

 

 

Tabelul 3. Instituţii, elevi/studenţi şi cadre didactice, pe tipuri de instituţii 

 

 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 
2015-

2016 

Instituţii, 

total, inclusiv: 

1667 1645 1612 1545 1518 1484 1446 

instituţii de 

învăţămînt primar 

şi secundar 

general 

1512 1489 1460 1397 1374 1347 1323 

instituţii de 

învăţămînt 

profesional tehnic 

secundar 

75 75 70 67 67 61 47 
(inclusiv 1 

centru de 

excelență) 
Instituţii de 

învăţămînt 

profesional tehnic 

postsecundar 

47 48 48 47 45 45 45 
(inclusiv 3 

centre de 

excelență) 
instituţii de 

învăţămînt 

superior 

33 33 34 34 32 31 31 

Elevi/studenţi, 

total, inclusiv 

în: 

579764 557884 537136 520015 497991 477824 462704 

instituţii de 

învăţămînt primar 

şi secundar 

general 

415462 396488 381418 367251 353207 340977 334 509 

instituţii de 

învăţămînt 

secundar 

profesional 

22161 21419 20320 19581 18248 17508 16098 

Instituţii de 

învăţămînt mediu 

de specialitate 

(colegii) 

32249 32164 31442 30725 29251 29810 30428 

instituţii de 

învăţămînt 

superior 

109892 107813 103956 102458 97285 89529 81 669    

 Numărul total 

de elevi/studenţi 

din care, în 

Instituţii de 

învăţămînt 

primar şi 

secundar general 

Instituţii de 

învăţămînt 

profesional 

tehnic secundar 

Instituţii de 

învăţămînt 

profesional 

tehnic 

postsecundar 

Instituţii de 

învăţămînt 

superior 

2009-2010 579764 415462 22161 32249 109892 

2010-2011 557884 396488 21419 32164 107813 

2011-2012 537136 381418 20320 31442 103956 

2012-2013 520015 367251 19581 30725 102458 

2013-2014 497991 353207 18248 29251 97285 

2014-2015 477824 340977 17508 29810 89529 

2015-2016 462704 334 509 16098 30428 81 669    
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Cadre 

didactice 

48147 48729 47093 44946 42548 40757 39127 

instituţii de 

învăţămînt primar 

şi secundar 

general 

36998 37405 36203 34221 32188 30872 29600 

instituţii de 

învăţămînt 

profesional tehnic 

secundar 

2234 2257 2200 2171 2144 2096 1854 

Instituţii de 

învăţămînt 

profesional tehnic 

postsecundar 

2502 2574 2543 2551 2475 2417 2373 

instituţii de 

învăţămînt 

superior 

6413 6493 6147 6003 5741 5372 5300 

 

 

 

II. Educație timpurie 

Accesul copiilor la educația timpurie s-a amelorat considerabil, numărul instituţiilor de 

educație timpurie s-a majorat cu 91 de unităţi la situaţia de 01.01.2015,  comparativ cu anul 2009 

sau cu 5,0 % mai mult, constituind 1453 de unităţi (Tabelul1) (Figura 1). 

Creşterea nativităţii şi respectiv a numărului de copii de vîrstă preşcolară a majorat 

ponderea copiilor care frecventează instituţiile de educație timpurie. La 01.01.2015, în aceste 

instituţii au fost cuprinşi 147733 de copii sau cu 14,7 % mai mult faţă de anul 2009 (Figura.2). 

Ca urmare a majorării numărului de copii care frecventează instituțiile de educație 

timpurie, a fost înregistrată și o creștere practic de două ori a ratei de cuprindere în educația 

timpurie în perioada anilor 2000-2014 (de la 44,1% la 83,9%).  

La 01.01.2015 în mediu la 100 de locuri în instituţiile de educație timpurie reveneau 86 

de copii faţă de 77 de copii în anul 2009. Totodată, la un educator revin în medie 15 copii. 

În 35 de instituţii preşcolare au funcţionat grupe specializate pentru copii cu necesităţi 

speciale cu numărul  de 2,1 mii de copii.  

La 01.01.2015 numărul cadrelor didactice în instituţiile de educație timpurie a constituit 12431 

de persoane, cu 735 de unităţi  sau cu 5,9 % mai mult decît în anul 2009. 

  

Figura 1 Numărul de instituții de educație timpurie, anii 2009-2014 
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Figura 2 Nummărul de copii în instituțiile de educație timpurie și numărul de cadre 

didactice din ele  
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III. Învăţămînt primar şi secundar general 

         Reţeaua instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general este constituită din 1323 de 

instituţii de învăţămînt primar şi secundar general, din ele 1321 de instituţii de zi, 2 şcoli serale.  

În anul de studii 2015-2016 numărul total de instituţii s-a micşorat cu 24 unităţi,  comparativ cu 

anul de studii precedent. Conform datelor statisticii oficiale, în anul de studii 2015-2016 şi-au 

sistat activitatea 6 şcoli primare, 11 gimnazii, 2 licee şi 5 şcoli pentru copii cu deficiențe în 

dezvoltarea intelectuală sau fizică. Totodată, 19 unități au fost transformate din gimnazii în școli 

primare, iar 30 de licee au devenit gimnazii.  

        Actualmente, în republică funcţionează 118 şcoli primare, 794 gimnazii, 392 licee şi 17 

instituții de învățămînt special. 

La începutul anului de studii 2015-2016, în învăţămîntul primar şi secundar general  au 

fost cuprinşi 334,5 mii de elevi prezentînd o micşorare de 1,9 % faţă de anul de studii precedent. 

Majoritatea elevilor din învăţământul primar şi secundar general (98,6%) studiază în instituții 

publice. Numărul elevilor în şcolile private este de 4,5 mii persoane sau cu 4,4% mai mult faţă 

de anul de studii 2014-2015. 

Ponderea copiilor înscrişi în clasa I care au fost încadraţi în programe de educaţie 

preşcolară a constituit 97,1%. 

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

învăţămînt este următoarea: 137,8 de mii ( 41,3 %) reprezintă elevii din învăţămîntul primar, 

125981 130041 
135427 

141083 145296 147733 

11696 11961 12330 12532 12334 12431 
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Numărul de copii în instituțiile de educație timpurie și 
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160,6 de mii (48,2%) – din învăţământul gimnazial şi 35,0 de mii ( 10,5 %) din cel liceal ( Fig. 

3). 

Figura 3. Structura elevilor în învățămîntul primar și secundar general pe niveluri, anii 

 

În anul 2015, numărul de absolvenţi ai învăţămîntului gimnazial a constituit 32,1 mii 

persoane sau cu 5,0 % mai puţin faţă de anul precedent, inclusiv – 0,1 mii persoane, absolvenți ai 

învățămîntului seral. Numărul de absolvenţi în licee s-a diminuat cu 15,0 %, înregistrînd cifra de  

13,7 mii persoane, inclusiv – 0,6 mii de persoane, absolvenţi ai  învăţămîntului seral.  Ponderea 

absolvenţilor care au obţinut diploma de bacalaureat a constituit 83,3 % din numărul total de 

absolvenţi, înregistrînd o reducere de 10,6 p.p. faţă de anul 2014.  

Reţeaua instituţiilor de învăţămînt special este formată din 17 unităţi. Numărul elevilor 

înscrişi în învăţământul special a constituit 1033 de persoane şi s-a redus esenţial comparativ cu 

anul de studii 2014-2015 (cu 32,8 %). În cadrul acestor instituţii, 68,3 % din elevi sînt cu 

deficienţe în dezvoltarea intelectuală, 16,1% – cu auz slab, 7,6 % – cu vederea slabă, 4,9% – 

surzi şi 3,1 % – cu restanţe poliomielitice şi paralizii cerebrale. În acelaşi timp, constatăm o 

majorare a numărului de copii cu necesităţi speciale integraţi în şcolile obişnuite a constituit 

8564 persoane și cu dizabilități 1829 de persoane. Pentru susținerea acestor copii în 171 de de 

instituții din mediul urban și 579 de instituții din mediul rural au fost deschise Centre de Resurse 

pentru Educația Incluzivă.  

În anul de studii 2015-2016, în instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general de zi 

şi-au desfăşurat activitatea didactică 29,6 mii de persoane sau cu 3,9 % mai puţin comparativ cu 

anul de studii precedent. Personalul de conducere constituie 3,5 mii persoane sau 11,8 % din 

total cadre didactice. Majoritatea personalului de conducere activează cu normă didactică (96,5 

%). 

Cadrele didactice care au vechimea în munca pedagogică de 20 ani şi peste au constituit 

57,9 % din numărul total de cadre didactice. În acelaşi timp, 89,8% din cadre didactice sunt cu 

studii superioare, iar circa 9,9 % – cu studii medii de specialitate. Ponderea femeilor în total 

cadre didactice a constituit 85,8 % ( Fig.4). 
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Figura 4. Cadre didacticeîn instituțiile de învățămînt primar și secundar general, după 

vechimea în muncă, în anul de studii 2015-2016 

                                       

Pe grupe de vîrstă, situaţia cadrelor didactice din învăţămîntul primar şi secundar general 

de zi este următoarea: 12,3 % au vîrste sub 30 de ani, fiecare al cincilea cadru didactic este 

cuprins în grupa de vîrstă 30-39 ani, 25,5% între 40-49 ani, 26,8% între 50-59 ani, iar 14,9% au 

depăşit vîrsta de peste 60 ani (Fig.5). 

Figura 5. Cadre didacticeîn instituțiile de învățămînt primar și secundar general, după 

vechimea în muncă, în anul de studii 2015-2016 

                                       

Pe parcursul anilor 2010-2015, atît numărul de cadre didactice, cît şi numărul de elevi s-a 

redus semnificativ. Astfel, numărul de elevi s-a diminuat cu 16 la sută, iar numărul cadrele 

didactice – cu 21 la sută, în timp ce numărul de elevi la un cadru didactic în această perioadă de 

timp a fost stabil şi a constituit 11 persoane. 

Tabelul 4. Elevi și cadre didactice pentru anii 2010-2015 

 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 
2015-

2016 
Elevi, total în        
instituţii de 

învăţămînt primar 

şi secundar 

general 

396488 381418 367251 353207 340977 334 509 

Cadre didactice        
instituţii de 

învăţămînt primar 

şi secundar 

general 

37405 36203 34221 32188 30872 29600 

33% 

25% 

27% 

15% 

% 

sub30 pînă la 39 ani 40-49 ani 50-59 ani peste60 
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Figura 6. Numărul de elevi și de cadre didactice pentru anii  2010-2015 

 

 

 

 

 

La începutul anului de studii 2015-2016 în republică au activat 44 de școli profesionale, 2 

școli de meserii, 4 centre de excelență și 42 de colegii. 

IV. Învăţămînt profesional tehnic secundar 

La începutul anului de studii 2015-2016 în republică au activat 44 de școli profesionale, 2 

școli de meserii, 4 centre de excelență și 42 de colegii 

            Numărul de elevi în învăţămîntul profesional tehnic secundar este a constituit 16, 1 mii 

de elevi, cu 8, 1 la sută mai puțin comparative cu anul de studii precedent. În anul de studii 2015-

2016 învățămîntul profesional tehnic  secundar este organizat în înstituții de stat, cu finanțare 

bugetară studiază 96,4 la sută din elevi. 

           În anul de studii 2014-2015, în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic secundar au 

fost înmatriculate 9, 4 mii persoane, cu 14, 4 %  mai puţin faţă de anul de studii precedent. Din 

totalul elevilor înmatriculaţi, 88, 8 % au fost înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale, din care 

circa 87 la sută fiind absolvenţii anului 2015. 

          Distribuția elevilor pe programe este următoare: la programe de formare profesională 

tehnică secundară în baza studiilor gimnaziale pentru instruirea cu durata de 2 ani au fost 

înmatriculați 5,4 mii persoane, pentru instruire cu durata de 3 ani – 3,1 mii persoane și în 

învățămîntul dual -107 persoane. În baza studiilor liceale au fost înmatriculați 0, 8 mii de elevi.  

         În anul de studii 2015-2016, au fost înmatriculați elevi pentru următoarele meserii/profesii: 

bucătar (8,6% din total înmatriculaţi), mecanic auto (7,2%), tencuitor (6,7%), electrogazosudor-
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montator (6,0%), operator pentru suport tehnic al calculatoarelor (4,9%), cusător (4,2%), 

cusătoreasă în industria confecţiilor (3,2%), electromontor utilaj electric (3,1%), etc (Figura 7). 

Figura 7. Structura elevilor înmatriculaţi în învăţămîntul profesional tehnic secundar pe 

domenii ocupaţionale, în anii de studii 2014-2015   -2015-2016 

 

 

În anul 2015 numărul de absolvenţi a constituit 9,2 mii de persoane, reducîndu-se cu 4,6 

la sută faţă de anul anterior. Fiecare al treilea absolvent a urmat paralel cu cursurile de instruire 

profesională şi studiile generale. 

 

 Cele mai solicitate  profesii obţinute de  absolvenţi au fost: 

 -lăcătuş la repararea automobilelor (10,4%);  

- bucătar (13,1%); 

-   tencuitor (8,2%); 

-  cusătoreasă în industria confecţiilor (5,5%); 

 - electrogazosudor-montator (4,9 %); 

-  operator la calculatoare (4,2 %); 

- tîmplar (3,3 %), etc. 

 În anul de studii 2015-2016, numărul cadrelor didactice s-a micşorat cu 11,5 % 

comparativ cu  anul precedent, constituind 1854 de persoane.  
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V. Învăţămîntul profesional tehnic postsecundar  

         La începutul anului de studii 2015-2016, în republică au activat  42 de colegii  și 3 centre 

de excelență. La începutul anului de studii 2015-2016, numărul total de elevi în instituţiile de 

învăţămînt profesional tehnic postsecundar a constituit 30,4 mii persoane, prezentînd o creştere 

cu 2,1% faţă de anul de studii precedent.  

Tabelul 5. Numărul de instituții de învăţămînt profesional tehnic postsecundar și numărul 

de elevi 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Numărul de instituţii   

centre de excelență 
48 48 47 45 45 

 

45 

(inclusiv 

3) 

instituţii de stat   42 42 41 41 41 41 
instituţii nestatale  6 6 6 4 4 4 

Numărul de elevi 32164 31442 30725 29251 29810 30428 

instituţii de stat   29753 29258 28766 27600 27993 28592 
instituţii nestatale  2411 2184 1959 1651 1817 1836 

Elevi la 10000 locuitori 90 88 86 82 84 86 

        În anul de studii 2015-2016, în colegii au fost înmatriculate 8,9 mii  de persoane sau cu 1,2 

la sută mai mult faţă de anul de studii precedent. Din numărul celor înmatriculaţi, în baza 

studiilor gimnaziale au fost admişi  7,7 mii elevi  (86,5 %), studiilor  liceale -1,2 mii de elevi 

(13,5 %).  

În anul 2015, au absolvit colegiile 6,3 mii de persoane, înregistrînd o reducere faţă de 

anul precedent cu 3,6 %. Comparativ cu anul 2014 numărul absolvenţilor a fost în descreştere în 

colegiile de stat (cu 3,2 %).  Din numărul total de absolvenţi, 86,5 % au urmat studii liceale şi 

cursurile de specialitate.   

    În anul de studii 2015-2016, numărul cadrelor didactice s-a micşorat cu 1,8 %  comparativ cu  

anul precedent, constituind 2373 de persoane. Din total personal didactic, 2,0 mii  sunt profesori, 

52 maiştri-instructori, 28 metodişti etc În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar constituie 

333 persoane. Femeile reprezintă 70 la sută din numărul total de personal didactic. 

VI. Învăţămîntul superior 

În anul de studii 2015-2016, numărul total al instituţiilor  de învăţămînt superior este de 

31 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 12 instituţii  nestatale.  

La începutul anului de studii 2015-2016, numărul  studenţilor a constituit 81 669  de 

persoane (cu exepţia studenţilor străini) din care 66938  (82,0%) îşi fac studiile în instituţiile de 

stat.  Numărul total de studenţi în învăţămîntul superior s-a diminuat cu 8,0 mii de persoane  

comparativ cu anul de studii 2014-2015 sau cu 8,8 %. Numărul studenţilor în instituţiile de stat 

în anul de studii 2015-2016, comparativ cu anul precedent a scăzut cu 5,5 mii persoane, iar în 

instituţiile nestatale cu 2,3 mii persoane. 
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În medie la 10 mii de locuitori revin 230 de studenţi din instituţiile de învăţămînt 

superior, comparativ cu 303 în 2010 și 252 în anul de studii precedent. 

Tabelul 6. Numărul de instituţii şi studenţi în instituţiile de învăţămînt  superior 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Instituţii  33 34 34 32 31 31 

instituţii de stat 19 19 19 19 19 19 

instituţii nestatale 14 15 15 13 12 12 

Studenţi, persoane 107 813 103 956 102 458 97 285 89 529 81 669 

instituţii de stat 88 791 84 946 83 008 78 919 72 474 66 938 

instituţii nestatale 19 022 19 010 19 450 18 366 17 055 14 731 

Studenţi la 10 000 locuitori 303 292 288 273 252 230 

 

 

Figura 8. Numărul de studenţi în instituţiile de învăţămînt  superior (2010-2015) 

           

 

Contingentul de studenţi la zi s-a diminuat, în comparaţie cu anul precedent, atît în 

instituţiile de stat (cu 3184 de persoane), cît şi în cele nestatale (cu 1220 de persoane). Totodată, 

în instituţiile de stat mai semnificativ a scăzut numărul de studenţi care îşi fac studiile în bază de 

contract (cu 4735 de persoane). 

Studenţii din învățămîntul cu frecvenţă redusă deţin o pondere de 34,5 % sau cu 0,8 

puncte procentuale mai puțin comparativ cu anul de studii 2014-2015. Ponderea femeilor din 

numărul total de studenţi este de 57,8 %.  

Ponderea studenţilor care urmează studiile în bază de contract în instituţiile de stat este de 

60,2%  faţă de 62,1% în anul de studii 2014-2015. Pe forme de învăţămînt situaţia se prezintă 

astfel: la frecvenţă redusă majoritatea studenţilor sunt înscrişi în bază de contract (90,9 % faţă de 

91,9 % în anul de studii 2014-2015), iar în cazul învăţămîntului de zi, respectiv, 45,4 % faţă de 

47,3%. 

Distribuţia studenţilor din învăţămîntul superior pe programe relevă că, 76,9% din total 

studenţi sînt înscrişi la studii superioare de licenţă, comparativ cu 78,9 % în anul de studii 2014-

2015, iar 17,5 % – la studii de masterat (comparativ cu 15,9%). 
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 În anul de studii 2015-2016, în total au fost înmatriculați în instituțiile de învățămînt 

superior 24 617 de persoane, inclusiv 20939 în instituțiile de stat. În anul de referință, în 

instituţiile de învăţămînt superior au fost înmatriculate 17683 de persoane la Ciclul I (cu  579  de 

persoane mai mult faţă de anul de studii precedent) şi 6934 de persoane la Ciclul II (cu 340 de 

persoane mai puțin). 

Din numărul total al persoanelor înmatriculate la Ciclul I, 79,2 % au fost înmatriculate în 

baza studiilor liceale, 18,7 % - în baza studiilor medii de specialitate, 0,8 % - în baza studiilor 

medii de cultură general și 1,3% - în baza studiilor superioare. 

În instituţiile de învăţămînt de stat au fost înmatriculate 15,1 mii  persoane la Ciclul I, 

inclusiv 9,4 mii în bază de contract (cu 13,3 % mai mult faţă de anul de studii 2014-2015) şi  5,7 

mii de  persoane la buget (cu 5,2 % mai puţin). Numărul persoanelor înmatriculate la Ciclul II 

este de 5,8 mii  persoane, fiind în scădere cu 5,7% faţă de anul de studii 2014-2015.  

Numărul de studenţi înmatriculaţi în sectorul nestatal constituie 2, 6 mii la Ciclul I și 1,1 

mii persoane la Ciclul II.  

 În anul 2015, în total au absolvit universitățile 23630 de persoane , Ciclul I  au absolvit 

17073 de persoane, înregistrînd același nivel  comparativ cu anul 2014, medicina și farmacia 642 

de persoane, iar la Ciclul II s-a înregistrat o scădere de 494 de personae şi constituie 5915 de 

persoane.  

 În anul de studii 2015-2016, numărul cadrelor didactice constituie 5,3 mii de de personae 

sau cu 1,2 % mai puțin decît în anul 2014-2015. Ponderea femeilor din numărul total de personal 

este de 52,9 %. Personalul didactic cu grad ştiinţific a constituit 2,7 mii de persoane, inclusiv 2,3 

mii de doctori în ştiinţe şi 0,4 mii doctori habilitaţi. 

 

 

Angelina Bezu, consultant DAMEP 

(Sursa BNS)* 


