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Definiţie Metoda I:  Ponderea populaţiei de 15 ani şi peste care ştie să scrie şi să 

citească în numărul total de populaţie de 15 ani şi peste. Datele respective 
sunt disponibile doar pentru anii de realizare a recensământului populaţiei. 

Metoda II: În perioada intercenzitară indicatorul se calculează ca ponderea 
populaţiei de 15-24 ani, absolvente a unei forme de învăţământ de nivel 
educaţional de cel puţin primar în numărul total de populaţiei de 15-24 ani. 

ODM naţional  ODM 2. Realizarea accesului universal la învăţământul general obligatoriu 
(cl. 1-9) 

Unitatea de măsură % 

Formula de calcul Metoda I: 

RApa = Pasc / PT *100 
Unde: 

RApa - rata de alfabetizare a populaţiei adulte (de 15 ani şi peste) 

Pasc - numărul populaţiei de 15 ani şi peste care ştie să scrie şi să citească  

PT- numărul total al populaţiei de 15 ani şi peste 

Metoda II: 

RApa = Pnived / PT * 100 

RApa - rata de alfabetizare a populaţiei adulte (de 15-24 ani) 

Pnived - numărul populaţiei de 15-24 ani, absolvente a unei forme de 
învăţământ de nivel educaţional de cel puţin primar  

PT- numărul total al populaţiei de 15-24 ani. 

Nivelul de dezagregare Datele sunt disponibile pe:  

- total ţară (fără partea stângă a râului Nistru şi a municipiului Bender),  

- sexe, 

- medii. 

Periodicitatea diseminării Conform I metode - o dată la 10 ani. 

Conform metodei II - anual. 

Termenele limită de 
prezentare (diseminare) 

1. Conform metode I - peste 12 luni după desfăşurarea recensământului. 

2. Conform metodei II - luna aprilie după anul de referinţă. 

Revizuirea Datele sunt finale la prima diseminare. 

Sursa de date 1. Recensământul populaţiei (ultimul a fost realizat în anul 2004). 

2. Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării - Ancheta 
Forţei de Muncă (AFM), realizată de BNS: 

http://www.statistica.md/public/files/Metadate/alte/Metodology_AFM.pdf  

Comparabilitatea la nivel 
internaţional  

Datele sunt comparabile la nivel internaţional.  



Comparabilitatea în timp  Datele AFM sunt comparabile în timp şi sunt disponibile începând cu anul 
2000. 

Coerenţa cu alte statistici 
(indicatori corelaţi) 

Coerenţa Anchetei forţei de muncă în gospodării cu datele din 
Recensământul populaţiei: 

Diferenţe în concepte: 

1. La AFM repartizarea populaţiei după nivelul de instruire este în 
conformitate cu „nivelul şcolii de cel mai înalt grad absolvit în cadrul 
învăţământului formal” (cu sau fără diplomă sau certificat de absolvire), şi 
anume: 1) fără şcoală absolvită; 2) învăţământ  primar; 3)  învăţământ 
gimnazial; 4) învăţământ liceal, mediu general; 5) învăţământ secundar 
profesional; 6) învăţământ mediu de specialitate şi 7) învăţământ superior; 
8) masterat; 9) doctorat. 

La recensământul populaţiei, pentru întrebarea privind „nivelul de instruire” 
există suplimentar (în comparaţie cu AFM) variabilele: a) fără studii 
primare, dar scrie şi citeşte şi b) analfabet(ă). 

2. AFM furnizează date medii anuale. 

Informaţia din recensământ corespunde unei perioade critice ( în cadrul 
Recensământului populaţiei din 2004 – data de 5 octombrie, orele 0.00).  

Diferenţe de măsurare: 

Recensământul populaţiei este o cercetare exhaustivă. 

AFM este o cercetare selectivă (în bază de eşantion). 

Pentru detalii vezi Metodologia AFM: 
http://www.statistica.md/public/files/Metadate/alte/Metodology_AFM.pdf  

Informaţie de contact Direcţia statistica pieţei muncii. 

Elena Vâtcărău, şef Direcţie 
tel.:  022 40 30 99 
e-mail: elena.vatcarau@statistica.md 

Ultima actualizare a 
metadatelor 

30.03.2015 

Nota Metadate mai detaliate sunt disponibile la adresa: 
http://www.statistica.md/public/files/Metadate/AFM.pdf  

http://www.statistica.md/public/files/Metadate/Populatia.pdf  

Serii de date cu informaţie privind Ţinta ODM sunt disponibile la adresa: 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=421&id=3199 

 


