
Fişa privind descrierea obiectivului, sferei de cuprindere, modului de realizare  
(şi diseminare a datelor) cercetării statistice 

 
1. Denumirea cercetării 
Activitatea instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate (colegiilor) la începutul anului de 
studii  
2. Obiectivul cercetării 
Domeniul statistic: Învăţămînt 
Obiectivul: Evaluarea participării persoanelor cu studii gimnaziale şi/sau cu studii liceale, 
medii de cultură generală la procesul de instruire organizat în cadrul instituţiilor de 
învăţământ mediu de specialitate (colegiilor); evaluarea ofertelor educaţionale şi posibilităţii 
încadrării în Piaţa Muncii   
Cadrul legal şi comparabilitatea internaţională 

Legislaţia naţională: Legea cu privire la statistică oficială nr.412-XV din 09.12.04 
Legea Învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 cu modificările şi 
completările ulterioare 

Standarde internaţionale: UNESCO 
Sfera de cuprindere: Colegiile, indiferent de subordonare şi forma de proprietate 
Numărul de unităţi cercetate 

Pentru anul de studii 2007/2008 - 49 unităţi  
Prevăzut pentru anul de studii 2008/2009 - 49 unităţi  

3. Fluxul informaţional şi sfera de cuprindere a raportului statistic 
Numărul chestionarului: Nr.3-colegiu 
Modul de colectare a datelor:  primar 
Periodicitatea:  anual 
Unitatea raportoare: Colegiul 
Unitatea de observare: instituţia de învăţămînt 
Tipul de cercetare: exhaustivă 
Criterii de prezentare (separat pe formulare): 
Forma de proprietate   
Forma de învăţămînt (de zi şi cu frecvenţă redusă) 
Locul şi termenul de transmitere a datelor:  unitatea raportoare la BNS pînă la data de 5 
octombrie 
4. Modul de valorificare a rezultatelor şi termenele de diseminare 
Principalii indicatori rezultaţi: Numărul instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate; 
numărul de absolvenţi la 10000 locuitori; numărul elevilor admişi; indicatori privind 
rezultatele admiterii; numărul total de elevi la 10000 locuitori; rata brută de cuprindere în 
toate nivelurile de învăţămînt; indicatori privind resursele umane; indicatori privind resursele 
materiale; etc. 
Nivel de dezagregare a datelor diseminate: pe ţară, pe forme de proprietate, pe forme de 
învăţămînt, pe vîrste şi sexe, după finanţarea studiilor, pe specialităţi 
Principalii beneficiari: 

a) interni: Parlamentul, Preşedinţia, Guvernul, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, 
Ministerul Economiei şi Comerţului, instituţii de învăţămînt, instituţii de cercetări 
ştiinţifice, mass-media etc. 

b) externi:  CSI, UNESCO, Banca Mondială 
Termenul limită de diseminare a datelor 8 decembrie  

 
 


