
Rata brută de cuprindere în învăţămîntul general 
obligatoriu 

 
Metadate privind indicatorii ODM 
Biroul Naţional de Statistică (BNS) 

 
Definiţie Numărul total al elevilor cuprinşi în învăţămîntul general obligatoriu 

(primar şi gimnazial), indiferent de vîrstă, ca raport procentual faţă de 
total populaţie din grupa oficială de vîrsta corespunzătoare nivelului dat 
de educaţie (7-15 ani).  

ODM naţional  ODM 2. Realizarea accesului universal la învăţămîntul general 
obligatoriu (cl. I – IX).  

Unitatea de măsură % 

Formula de calcul 
100*

tvp

tp
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unde: 

tpRBC  - rata brută de cuprindere în învăţămîntul general obligatoriu, în 

anul şcolar t; 

tpE  - numărul total al elevilor cuprinşi în învăţămîntul general 

obligatoriu, indiferent de vîrstă, în anul şcolar t; 

tvpP  - numărul total al populaţiei stabile din grupa de vîrstă v - grupa 

oficială de vîrstă corespunzătoare nivelului general obligatoriu (7-15 
ani), în anul şcolar t. 

Nivelul de dezagregare Datele sunt disponibile pentru: 
- total ţară; 
- medii; 
- sexe. 

 

Periodicitatea diseminării Anuală 

Termenele limită de 
prezentare (diseminare) 

Luna mai după anul de referinţă 

Revizuirea Datele sunt finale la prima diseminare. 

Sursa de date 1. Cercetarea statistică a unităţilor de învăţămînt „Activitatea 
instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general”; 

2. Statistica demografiei, structura populaţiei stabile pe vîrste şi sexe, 
activităţi realizate de BNS 
 

Comparabilitatea la nivel 
internaţional  

Metodologia de calcul este în corespundere cu recomandările UNESCO. 

Pentru detalii vezi:  

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

Comparabilitatea în timp  Datele sunt disponibile şi comparabile începînd cu anul 1999. 

Coerenţa cu alte statistici 
(indicatori corelaţi) 

Rata netă de cuprindere în învăţămîntul general obligatoriu; 
Rata brută şi netă de cuprindere în învăţămîntul gimnazial 
Rata brută şi netă de cuprindere în învăţămîntul primar;  



Informaţie de contact Direcţia statistica serviciilor sociale şi condițiilor de trai 

Ala Negruţa, şef Direcţie 
tel.: 022 40 30 78 
e-mail:  
 
Maria Vasiliev, șef, Secţia statistica educației, științei și culturii 
tel.:  022 40 31 17 
e-mail: maria.vasiliev@statistica.md  

Ultima actualizare a 
metadatelor 

22.04.2015 

Nota Metadate mai detaliate sunt disponibile la adresa 

http://www.statistica.md/public/files/Metadate/Educatia.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 

 
 


