Raport cu privire la rezultatele înscrierii copiilor în clasa I la finele primei
etape, anul de studii 2018-2019
Procesul de înscriere a copiilor în clasa I este realizat în temeiul prevederilor
Codului educaţiei al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014, Regulamentuluitip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar,
ciclul I si II, ordinelor Ministerului Educaţiei, Culturii si Cercetării nr. 256 din
13.03.2018 „Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2018-2019”
şi nr.149 din 21.03.2017 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în
anexa Ordinului nr.305 din 30 martie 2016”, deciziilor Consiliului de administraţie
al DGETS nr.3/1 din 23.03.2018 „Cu privire la aprobarea Planului de înmatriculare
în clasa I în instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II pentru anul
de studii 2018-2019” şi nr.4/7 din 28.03.2018 „Cu privire la reconfigurarea
districtelor de şcolarizare pentru asigurarea şcolarizării copiilor în clasa I pentru
anul de studii 2018-2019”, deciziei Consiliului consultativ al DGETS nr.01 din
31.01.2018 „Cu privire la respectarea actelor normative referitor la înmatricularea
elevilor în clasele I-i şi a V-a” şi a ordinului DGETS nr.459 din 29.03.2018 „Cu
privire la punerea în aplicare a Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I
pentru anul de studii 2018-2019”.
Conform deciziei Consiliului de administraţie al DGETS nr.3/1 din
23.03.2018 „Cu privire la aprobarea Planului de înmatriculare în clasa I în
instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II (fară instituţiile private)
pentru anul de studii 2018-2019” pentru anul de studii 2018-2019 se prognozează
înmatricularea a 8 770 copii repartizaţi în 322 de clase.
Numărul de elevi repartizaţi pe clase, după cum urmează.
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Nr. de cla se/elev i planificat pentru înscrierea copiilor în clasa I, anul de studii 2018-2019
Nr.
d/r.

T o ta l
cla se/elev i

1.

obişnuite

322 /8 770

2 4 9 /6 640

cu profil
arte

Din ele:
cu profil
bilingve
sport

43/1260

3/85

cu alternativă
educaţională

5/146

22/639

Evoluţia datelor statistice cu privire a Planul de înmatricu are în clasa I în
ultimii trei ani de studii.
* Anul de
studii
2017-2018
2016-2017
2015-2016

N r. d e co p ii
p la n ific a ţi p e n tru
în scrie re în c la sa I

8 800
8 621
8 053

N r. de instituţii care au
în m a tric u la t copii în c la sa I la 1
septem brie

135
135
134

N r. to ta l de clase
I în m u n ic ip iu

352
347
342

N r. total de elevi
în m a tric u la ţi în c la sa I la 1
septem brie

9 800
9 502
9 115

în temeiul raportului statistic cu privire la rezultatele înscrierii copiilor în
clasa I la finele primei etape, 15 iunie 2018, furnizat de către directorii instituţiilor
de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II, în municipiul Chişinău se atestă
următoarele rezultate.
Procesul de înscriere a copiilor în clasa I a fost realizat în 139 de instituţii de
învăţământ publice şi private din municipiul Chişinău, respectiv:
- 126 de instituţii de învăţământ publice;
- 13 instituţii de învăţământ private.

Astfel, la finele primei etape în instituţiile publice au fost înscrişi 6 168 copii
sau 70, 33 % în 265 de clase, şi respectiv:
- clase obişnuite, 4 542 copii;
- clase cu profil arte, 1 028 copii;
- clase cu profil sport, 56 copii;
- clase bilingve, 102 copii;
- clase cu alternativă educaţională, 440 copii.
La finele primei etape 21 instituţii sau 16, 7 % din numărul instituţiilor de
învăţământ publice au toate locurile completate, respectiv pe sectoare:
Botanica - 10 instituţii: LT „B.P.Haşdeu”, LT „N.Iorga”, LT „Iu.Haşdeu”,
LT „M.Eminescu”, LT „Pro Succes”, Liceul Teatral Orăşenesc”, Gimnaziul
nr.102, Şcoala Primară - Grădiniţă nr.120, Şcoala Primară - Grădiniţă nr.124, IP
Şcoala Primară —Grădiniţă nr. 152 „Pas cu Pas” (cu alternativă educaţională);
Buiucani - 5 instituţii: IPLT „N.Dadiani”, LT „A.Cehov”, IPLT
„On.Ghibu”, IPLT „Hyperion”, Gimnaziul nr.99 „Gh.Madan”;
Centru - 2 instituţii: Şcoala Primară - Grădiniţă nr.88 şi IPLT „M.Viteazul”;
Ciocana - nici o institutie;
Rîşcani - 4 instituţii: LT „Academia Copiilor”, LT „W aldorf’ (cu alternativă
educaţională), LT „I.Creangă”, LT „M.Kogălniceanu”.
Din numărul instituţiilor private (13) doar trei au toate locurile completate,
după cum urmează: II Liceul „Litterarum”, Liceul Teoretic „Elimul Nou”, Liceul
de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
Pentru etapa a Il-a de înscriere a copiilor în clasa I în instituţiile publice din
municipiul Chişinău rămân 2 148 de locuri disponibile sau 24, 40 %.
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