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RAPORT nr. 3-5 ag
(trimestrial, anual)

 privind efectivul de studenţi, doctoranzi,
postdoctoranzi, rezidenţi, medici secundari

clinici şi auditori din învăţămînt

Aprobat prin ordinul Ministrului

Finanţelor al Republicii Moldova

nr.  95  din  26.06.2013

la ____31 DECEMBRIE___ 2013_

                                          (comanda de stat sau în bază de taxe)

Grupa principală__Învă țămînt______________________6____

Grupa __________Învă țămînt superior________________4____

Tipul instituţiei conform clasificaţiei organizaţionale _ Academii,universită ți și alte
instituții superioare
Sursa de finanţare ______ în bază de taxe__________________

Realizat оn
perioada de
raportare

La sfîrşitul
perioadei

de
raportare

Autoritatea publică (Fondator)___Ministerul Culturii ____130_
Instituția/ (cod)__Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice__

2 3 4

INDICI
La

оnceputul
anului

Numărul mediu Efectiv:

010 1 1

Cod
rоnd. Prevăzut

pe an

Numărul de instituţii – total 1 1 1
1

Numărul de instituţii de ştiinţă şi inovare, care pregătesc doctoranzi,
postdoctoranzi şi medici secundari clinici, un.

011

Numărul de instituţii superioare, care pregătesc doctoranzi,
postdoctoranzi, rezidenţi, medici secundari clinici şi auditori din
învăţămînt postuniversitar specializat (magiştri), un.

Numărul de grupe, unită ți, înv ăţămînt de zi, inclusiv: 080

Superior de masterat (ciclul II), inclusiv: 082

Superior (ciclul I) 081

Doctoranzi 084

Reziden ți, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt
postuniversitar specializat (magiştri)

083

Mediu de specialitate (colegii), inclusiv: 086

Postdoctoranzi 085

Grupe colegiale (оn baza studiilor liceale) 088
Grupe colegiale (оn baza studiilor gimnaziale), universitare 087

Numărul de grupe, unităţi, învăţămînt fără frecvenţă 090

Numărul de studenţi, persoane, inclusiv 350 231 195
I. ÎNVĂŢĂMÎNT DE ZI:

Superior de masterat (ciclul II), inclusiv: 352 29 27
Superior (ciclul I) 351 200 167

Doctoranzi 354 2 1

Reziden ți, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt
postuniversitar specializat (magiştri)

353

Mediu de specialitate (colegii), inclusiv: 356
Postdoctoranzi 355

Grupe colegiale (оn baza studiilor liceale) 358

Grupe colegiale (оn baza studiilor gimnaziale), universitare 357

Înmatriculaţi, persoane, inclusiv 360 35 17

Superior de masterat (ciclul II), inclusiv: 362 6 6
Superior (ciclul I) 361 27 11

Doctoranzi 364 2

Reziden ți, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt
postuniversitar specializat (magiştri)

363

Mediu de specialitate (colegii), inclusiv: 366

Postdoctoranzi 365
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x
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x
x
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0 0
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x
Grupe colegiale (оn baza studiilor gimnaziale), universitare 367

Veniţi din alte instituţii de învăţămînt, transferaţi din alte forme
de învăţămînt în cadrul instituţiei, persoane, inclusiv

370 x 6
Grupe colegiale (оn baza studiilor liceale) 368

Superior de masterat (ciclul II), inclusiv: 372 x

Superior (ciclul I) 371 x 6

Doctoranzi 374 x

Reziden ți, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt
postuniversitar specializat (magiştri)

373 x

Mediu de specialitate (colegii), inclusiv: 376 x
Postdoctoranzi 375 x

Grupe colegiale (оn baza studiilor liceale) 378 x
Grupe colegiale (оn baza studiilor gimnaziale), universitare 377 x

Superior (ciclul I) 381 x

Transferaţi în alte instituţii de învăţămînt şi la alte forme de
învăţămînt în cadrul instituţiei, persoane, inclusiv

380 x

Reziden ți, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt
postuniversitar specializat (magiştri)

383 x
Superior de masterat (ciclul II), inclusiv: 382 x

Postdoctoranzi 385 x

Doctoranzi 384 x

Grupe colegiale (оn baza studiilor gimnaziale), universitare 387 x
Mediu de specialitate (colegii), inclusiv: 386 x

Absolvenţi, persoane, inclusiv 390 33 32
Grupe colegiale (оn baza studiilor liceale) 388 x

Superior de masterat (ciclul II), inclusiv: 392 7 7
Superior (ciclul I) 391 24 24

Doctoranzi 394 2 1

Reziden ți, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt
postuniversitar specializat (magiştri)

393

Mediu de specialitate (colegii), inclusiv: 396
Postdoctoranzi 395

Grupe colegiale (оn baza studiilor liceale) 398
Grupe colegiale (оn baza studiilor gimnaziale), universitare 397

Superior (ciclul I) 401 x 23
Exmatriculaţi pînă la absolvire, persoane, inclusiv 400 x 24

Reziden ți, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt
postuniversitar specializat (magiştri)

403 x
Superior de masterat (ciclul II), inclusiv: 402 x 1

Postdoctoranzi 405 x

Doctoranzi 404 x

Grupe colegiale (оn baza studiilor gimnaziale), universitare 407 x
Mediu de specialitate (colegii), inclusiv: 406 x

Numărul de bursieri, dintre care: 410 0 0
Grupe colegiale (оn baza studiilor liceale) 408 x

Superior (ciclul I) 421
  -  beneficiază de burse de studii , inclusiv 420 0 0

Reziden ți, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt
postuniversitar specializat (magiştri)

423
Superior de masterat (ciclul II), inclusiv: 422

Postdoctoranzi 425
Doctoranzi 424

  -  beneficiază de burse nominale , inclusiv 430 0 0
Mediu de specialitate (colegii) 426

Superior de masterat (ciclul II), inclusiv: 432

Superior (ciclul I) 431

Doctoranzi 434

Reziden ți, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt
postuniversitar specializat (magiştri)

433

Mediu de specialitate (colegii) 436

Postdoctoranzi 435

  -  beneficiază de burse sociale , inclusiv 440 0 0



5 6

Realizat оn
perioada de
raportare

La sfîrşitul
perioadei

de
raportare

2 3 4

INDICI
La

оnceputul
anului

Numărul mediu Efectiv:

Cod
rоnd. Prevăzut

pe an

1

x x

x x

134 145
131 142

3 3

x 32
x 31
x
x

x 1
x
x
x 19

x 19

x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x 27
x 27
x
x

X
x
x
x 13
x 12

x
x

Superior (ciclul I) 441

Reziden ți, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt
postuniversitar specializat (magiştri)

443
Superior de masterat (ciclul II), inclusiv: 442

Postdoctoranzi 445 x x

Doctoranzi 444 x x

Mediu de specialitate (colegii) 446

Numărul elevilor (studenţilor) scutiţi de plata taxei de studii
complet sau parţial (în recalculare a celor scutiţi deplin),
persoane, inclusiv

450

Superior de masterat (ciclul II), inclusiv: 452
Superior (ciclul I) 451

Doctoranzi 454

Reziden ți, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt
postuniversitar specializat (magiştri)

453

Mediu de specialitate (colegii) 456
Postdoctoranzi 455

Numărul de elevi, persoane 460 127 131

II. ÎNVĂŢĂMÎNT FĂRĂ FRECVENŢĂ

Superior de masterat (ciclul II), inclusiv: 462

Superior (ciclul I) 461 124 128

Doctoranzi 464 3 3

Reziden ți, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt
postuniversitar specializat (magiştri)

463

Mediu de specialitate (colegii) 466
Postdoctoranzi 465

Superior (ciclul I) 471 7 9

Înmatriculaţi, persoane 470 8 10

Reziden ți, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt
postuniversitar specializat (magiştri)

473
Superior de masterat (ciclul II), inclusiv: 472

Postdoctoranzi 475
Doctoranzi 474 1 1

Veniţi din alte instituţii de învăţămînt, transferaţi din alte forme
de învăţămînt în cadrul instituţiei, persoane

480 x 7
Mediu de specialitate (colegii) 476

Superior de masterat (ciclul II), inclusiv: 482 x

Superior (ciclul I) 481 x 7

Doctoranzi 484 x

Reziden ți, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt
postuniversitar specializat (magiştri)

483 x

Mediu de specialitate (colegii) 486 x
Postdoctoranzi 485 x

Superior (ciclul I) 491 x

Transferaţi în alte instituţii de învăţămînt şi la alte forme de
învăţămînt în cadrul instituţiei, persoane

490 x

Reziden ți, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt
postuniversitar specializat (magiştri)

493 x
Superior de masterat (ciclul II), inclusiv: 492 x

Postdoctoranzi 495 x
Doctoranzi 494 x

Absolvenţi, persoane 500 14 14
Mediu de specialitate (colegii) 496 x

Superior de masterat (ciclul II), inclusiv: 502
Superior (ciclul I) 501 14 14

Doctoranzi 504

Reziden ți, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt
postuniversitar specializat (magiştri)

503

Mediu de specialitate (colegii) 506
Postdoctoranzi 505

Superior (ciclul I) 511 x 5
Exmatriculaţi pînă la absolvire, persoane 510 x 6

Reziden ți, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt
postuniversitar specializat (magiştri)

513 x
Superior de masterat (ciclul II), inclusiv: 512 x
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Realizat оn
perioada de
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La sfîrşitul
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2 3 4

INDICI
La

оnceputul
anului

Numărul mediu Efectiv:

Cod
rоnd. Prevăzut

pe an

1

x 1
x
x

24

24

23 24
23 24

x 6
x 6
x
x

5
x 5
x
x

4
x 4
x
x
x 6
x 6
x
x
x x

x x
x x

x x

x x
x x
x x

386,0 621,0

Postdoctoranzi 515 x
Doctoranzi 514 x 1

Numărul elevilor (studenţilor) scutiţi de plata taxei de studii
complet sau parţial (în recalculare a celor scutiţi deplin),
persoane

520
2

Mediu de specialitate (colegii) 516 x

Superior de masterat (ciclul II) 522
Superior (ciclul I) 521 2

Doctoranzi 523
Din numărul total de studenţi, studenţii cu profil

pedagogic, agrar, medical și farmaceutic

Superior (ciclul I) 531 23 22
Numărul de studenţi, persoane, inclusiv: 530 23 22

Mediu de specialitate (colegii) 533
Superior de masterat (ciclul II) 532

Superior (ciclul I) 541 3 2
- înmatriculaţi 540 3 2

Mediu de specialitate (colegii) 543
Superior de masterat (ciclul II) 542

Superior (ciclul I) 551 x 2
- veniți din alte instituții de înv ățămînt 550 2

Mediu de specialitate (colegii) 553 x
Superior de masterat (ciclul II) 552 x

Superior (ciclul I) 561 x 2
- retraşi (transfera ți și exmatriculați) 560 2

Mediu de specialitate (colegii) 563 x
Superior de masterat (ciclul II) 562 x

Superior (ciclul I) 571 3 3
- absolvenţi 570 3 3

Mediu de specialitate (colegii) 573
Superior de masterat (ciclul II) 572

Superior (ciclul I) 581
Total cheltuieli privind bursele, mii lei 580 0,0 0,0

Reziden ți, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt
postuniversitar specializat (magiştri)

583
Superior de masterat (ciclul II), inclusiv: 582

Postdoctoranzi 585
Doctoranzi 584

Conducător __________________________ Contabil-şef___________________

999 472,0 476,0
Mediu de specialitate (colegii) 586

Conducător al serviciului de planificare şi

finanţe_______________________

Suma de control *

* se indică suma totală a indicatorilor reflectaţi

Notă: Prezentul raport se întocmeşte:
         a) de către instituţiile publice şi se prezintă organului ierarhic superior (fondator);

          b) de către organul ierarhic superior (fondator) şi se prezintă Ministerului Finanţelor cu anexarea copiei formularelor pe fiecare institu ție.



Aprobat prin ordinul Ministrului

Finanţelor al Republicii Moldova

nr.  95  din  26.06.2013







Conducător __________________________ Contabil-şef___________________

Conducător al serviciului de planificare şi

* se indică suma totală a indicatorilor reflectaţi

Notă: Prezentul raport se întocmeşte:
         a) de către instituţiile publice şi se prezintă organului ierarhic superior (fondator);

          b) de către organul ierarhic superior (fondator) şi se prezintă Ministerului Finanţelor cu anexarea copiei formularelor pe fiecare institu ție.


