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

 
1. Denumirea cercetării 
Instituţii preşcolare permanente 
2. Obiectivul cercetării 
Domeniul statistic   Statistica învăţămîntului 
Obiectivul Evaluarea participării copiilor de vîrstă preşcolară la procesul de educaţie, organizat în cadrul  
instituţiilor de învăţământ preşcolar; stabilirea gradului de cuprindere, numărul de copii ce revine la o 
educatoare, numărul de copii la 100 locuri 
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 21iulie 1995 
Standarde internaţionale UNESCO 

Sfera de cuprindere –  Unităţile de învăţământ preşcolar publice şi private 
Numărul de unităţi cercetate 

Pentru anul 2007- 1334 
Prevăzut pentru anul 2008 circa - 1334 

3. Fluxul informaţional şi sfera de cuprindere a raportului statistic 
Numărul chestionarului   Nr.  85 
Modul de colectare a datelor    primar 
Periodicitatea  anual 
Unitatea raportoare –  Grădiniţele de copii, creşele-grădiniţe, creşele şi şcolile-grădiniţe de copii 
Unitatea de observare  – Grădiniţele de copii, creşele-grădiniţe, creşele şi şcolile-grădiniţe de copii 
Tipul de cercetare   exhaustiv 
Criterii de prezentare (separat pe formulare): 
Tipul instituţiei 
Forma de proprietate 
Locul şi termenul de transmitere a datelor: 
– Grădiniţele de copii, creşele-grădiniţe, creşele şi şcolile-grădiniţe din subordinea 

Ministerului Educaţiei şi Tineretului - direcţiilor raionale (municipale) învăţămînt, tineret 
şi sport la 5 ianuarie   

– direcţiile raionale (municipale) învăţămînt, tineret şi sport la 10 ianuarie - Ministerului 
Educaţiei şi Tineretului  

– Ministerului Educaţiei şi Tineretului la 10 ianuarie – Biroului Naţional de Statistică 
– Grădiniţele de copii, creşele-grădiniţe, creşele şi şcolile-grădiniţe ale altor ministere la 5 

ianuarie  – organului teritorial de statistică şi organizaţiei ierarhic superioare 
 –   Organele teritoriale de statistică la 10 ianuarie – Biroului Naţional de Statistică 
4. Modul de valorificare a rezultatelor şi termenele de diseminare 
Principalii indicatori rezultaţi  Numărul de instituţii pe programe de funcţionare, numărul total de 
copii, numărul de copii pe sexe, vîrste, numărul copiilor ce revine la un cadru didactic; rata 
brută de cuprindere, rata netă de cuprindere a copiilor în învăţămîntul preşcolar, numărul 
personalului didactic 
Nivel de dezagregare a datelor diseminate: pe ţară, mediul de reşedinţă, zone de dezvoltare, tipul 
instituţiei, forme de proprietate 
Principalii beneficiari Interni: Parlamentul, Preşedinţia, Guvernul, Ministerul Educaţiei şi 
Tineretului, Ministerul Economiei şi Comerţului, instituţiile de învăţămînt, mass-media 
Externi: CSI, UNESCO, UNICEF 
Termenul limită de diseminare a datelor 30 aprilie 
 


