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1. Statistica educației 

 

 
2. Analiza statistică generală 
În anul de studii 2018-2019, în Republica Moldova activează 2822 de instituţii de 

învăţământ, cu un contingent de 588,3 mii de copii/elevi/studenţi, inclusiv, 1458 de instituţii de 
educație timpurie (la situaţia 01.01.2018) cu un număr de 149,2 mii de copii, 1246 de instituţii 
de învăţământ primar şi secundar general, în care studiază 334,2 mii de elevi, 89 de instituţii de 
învăţământ profesional tehnic cu un număr de 44,3 mii de elevi (42 școli profesionale cu 13,9 
mii de elevi, 34 colegii cu 17,4 mii de elevi , 13 Centre de excelență cu 13,0 mii de elevi și 29 
de instituţii de învăţământ superior cu contingentul de 60,6 mii de studenţi. Numărul total de 
cadre didactice care activează în anul de studii 2018-2019   constituie 48828 persoane (Tabelele 
1, 2). 

Comparativ cu anul de studii 2010-2011, numărul total al instituţiilor de învăţământ s-a 
micşorat cu 6,7%. Totodată, numărul de instituţii de educație timpurie a crescut cu 5,6 la sută, 
iar numărul instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general s-a redus cu 16,3%. 

În anul de studii 2018-2019, numărul cadrelor didactice îl constituie 48828 de persoane, 
diminuându-se faţă de anul de studii 2010-2011 cu 19,5 %. 

Indicatori-cheie relevanți pentru anul de studii 2018-2019: 
I.Instituții de educație timpurie 
numărul de instituții – 1458 
numărul de copii, mii – 149,2 
numărul de cadre didactice, mii - 12,6 
II.Instituții de învățământ primar și secundar general     
numărul de instituții – 1246 
numărul de elevi, mii – 334,2 
numărul de cadre didactice, mii- 27,7 
III.Instituţii de învăţământ profesional tehnic, total  
numărul de instituții – 89 
numărul de elevi, mii – 44,3 
numărul de cadre didactice, mii -4,1 
din ele: 
Școli profesionale 
numărul de instituții – 42 
numărul de elevi, mii -13,9 
numărul de cadre didactice, mii – 1,6 
Colegii 
numărul de instituții – 34 
numărul de elevi, mii -17,4 
numărul de cadre didactice, mii – 1,5 
Centre de excelență 
numărul de instituții – 13 
numărul de elevi, mii -13,0 
numărul de cadre didactice, mii – 1,0 
IV.Instituţii de învăţământ superior 
numărul de instituții – 29 
numărul de studenți, mii -60,6 
numărul de cadre didactice, mii -4,5 
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La nivel general, efectivele de elevi/studenți sunt în scădere. Populația de vârstă școlară (7-
23 de ani) s-a redus treptat în perioada anilor 2006-2018, constituind 687,8 mii persoane la data 
de 01.01.2018 și înregistrând o reducere cu 21 % față de anul 2010. Astfel, numărul total de 
elevi/studenți, la începutul anului de studii 2018-2019, a fost de 439,1 mii de persoane sau cu 
21,3 % mai puțin față de anul de studii 2010-2011. 

Rata de cuprindere în învăţământ este diferită în funcție de categoria de vârstă, cel mai înalt 
nivel de cuprindere înregistrându-se în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 7-15 ani (87,7 
% în anul de studii 2017-2018). Totodată, valoarea acestui indicator s-a diminuat cu 0,9 p. p. 
comparativ cu anul de studii 2010-2011. Cea mai mică rată de cuprindere în învățământ este 
specifică pentru grupa de vârstă 19-23 de ani, constituind 24,7 %. 

 
 

Tabelul 1. Instituţii de educație timpurie 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Instituţii de 
educație 
timpurie 

1381 1400 1418 1440 1453 1461 
 

1469 

 

1458 

Copii 130041 135427 141083 145296 147733 149936 150177 149216 

Cadre 

didactice 
11961 12330 12532 12334 12431 12575 

12640 12559 

 
 

Tabelul 2. Instituţii, elevi/studenţi şi cadre didactice, pe tipuri de instituţii 
 

 2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Instituţii, total  
 

1645 1612 1545 1518 1484 1446 1407 1358 1364 

Inclusiv în:   
instituţii de 
învăţământ 
primar şi 
secundar 
general 

1489 1460 1397 1374 1347 1323 1291 1243 1246 

școli 
profesionale 

75 70 67 67 61 46 43 43 42 

colegii 48 48 47 45 45 42 32 32 34 
centre de 
excelență 

- - - - - 4 11 11 13 

instituţii de 
învăţământ 
superior 

33 34 34 32 31 31 30 29 29 

Elevi/studenţi, 
total  
 

557884 537136 520015 497991 477824 462704 457246 447758 439115 

Inclusiv în:   
instituţii de 
învăţământ 
primar şi 
secundar 
general 

396488 381418 367251 353207 340977 334 
509 

333729 335621 334159 
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școli 
profesionale 

21419 20320 19581 18248 17508 15417 17228 15436 13932 

colegii 32164 31442 30725 29251 29810 24641 17188 17364 17379 
centre de 
excelență 

- - - - - 6468 14375 13786 13037 

instituţii de 
învăţământ 
superior 

107813 103956 102458 97285 89529 81 669 74726 65543 60608 

Cadre 
didactice, total 

48729 47093 44946 42548 40757 39112 37990 37592 36269 

Inclusiv în:   
instituţii de 
învăţământ 
primar şi 
secundar 
general 

37405 36203 34221 32188 30872 29580 28880 28552 27700 

școli 
profesionale 

2257 2200 2171 2144 2096 1782 1709 1692 1582 

colegii 2574 2543 2551 2475 2417 2040 1383 1485 1465 
centre de 
excelență 

- - - - - 405 1018 1024 1022 

instituţii de 
învăţământ 
superior 

6493 6147 6003 5741 5372 5305 5036 4839 4500 

 
 

*Sursa: BNS 

 

 

Ex.: A. Bezu, consultant superior în DAMEP 
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