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

 
1. Denumirea cercetării 
Efectivul şi componenţa personalului didactic al  şcolilor primare, medii de cultură generală, 
gimnaziilor, liceelor 
2. Obiectivul cercetării 
Domeniul statistic   Statistica învăţămîntului 
Obiectivul Evaluarea resurselor umane din învăţămîntul primar şi secundar general, dinamica 
personalului  
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  

Sfera de cuprindere –  Şcolile primare, medii de cultură generală, gimnaziile, liceele de zi 
Numărul de unităţi cercetate 

Pentru anul 2007/2008 - 1534 
Prevăzut pentru anul 2008/2009 - circa1530 

3. Fluxul informaţional şi sfera de cuprindere a raportului statistic 
Numărul chestionarului   Nr.  83 
Modul de colectare a datelor    primar 
Periodicitatea  anual 
Unitatea raportoare – şcoala primară, medie de cultură generală, gimnaziul, liceul 
Unitatea de observare – Instituţia de învăţămînt 
Tipul de cercetare   exhaustiv 
Criterii de prezentare (separat pe formulare): 
Forme de proprietate 
Locul şi termenul de transmitere a datelor: 
– unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei şi Tineretului la 1 octombrie –  direcţiilor 

raionale (municipale) învăţămînt, tineret şi sport  
– direcţiile raionale (municipale) învăţămînt, tineret şi sport la 15 octombrie - Ministerului 

Educaţiei şi Tineretului  
– Ministerului Educaţiei şi Tineretului la 11noiembrie – Biroului Naţional de Statistică 
–  unităţile în afară de cele subordonate Ministerului Educaţiei şi Tineretului pînă la 25 

octombrie – Direcţiei teritoriale de statistică 
– Direcţia teritorială de statistică, date generalizate pînă la 30 octombrie - Biroului Naţional 

de Statistică 
 
4. Modul de valorificare a rezultatelor şi termenele de diseminare 
Principalii indicatori rezultaţi  Personalul didactic pe niveluri de învăţămînt, raportul elevi/profesor, 
personalul didactic pe naţionalităţi, personalul didactic conform vechimii în muncă, mişcarea 
personalului didactic ş.a. 
Nivel de dezagregare a datelor diseminate  - pe ţară, pe forme de proprietate 
Principalii beneficiari  
Interni: Parlamentul, Preşedinţia, Guvernul, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul 
Economiei şi Comerţului, instituţiile de învăţămînt, mass-media etc. 
Externi: UNESCO, UNECE 
Termenul limită de diseminare a datelor 27 decembrie 
 


