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SE COMPLETEAZĂ ŞI SE CODIFICĂ1) DE CĂTRE UNITATEA  

ŞCOLARĂ  

Denumirea  unităţii independente, a grupului şcolar …......................................... ...................|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                               
.............................................................|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
                                                                                 cod SIRUES                                                                      

.......................................................... |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       
                                              Cod Unic de Identificare (C.U.I.) /cod Fiscal 
 

Denumirea şcolii (primare şi/sau gimnaziale). ....................................................... .……. 

SCOALA PRIMARĂ MĂRGINEANU... 

Strada ………..………..........................…….………………. Nr...……... 

Sectorul  .…….......…. Tipul unităţii ..............................….... Cod |__|__| 
Felul unităţii. …....………............................…..………..…........ Cod |__| 

Forma de proprietate ………...……………............................Cod |__|__| 
Activitatea principală  ….........................…   CAEN rev.2 |__|__|__|__| 
 

1) conform precizărilor metodologice 

 

 

 Confidenţial 

Numai pentru scopuri de cercetare statistică 

ROMÂNIA 

Institutul Naţional de Statistică 

 
CERCETARE STATISTICĂ  

 

Sc. 2.2 
 

Învăţământul primar (nivelul 1 ISCED) şi gimnazial 

(secundar inferior – nivelul 2 ISCED) 

- educaţia formală - 

la sfârşitul anului şcolar 2014-2015 

Aprobat de Institutul Naţional de Statistică în baza Legii nr. 
226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în 
România, cu modificările şi completările ulterioare, care 
prevede: 
– “Institutul Naţional de Statistică este autorizat să solicite şi să 
obţină gratuit date statistice de la toate persoanele fizice şi 
juridice rezidente în România sau nerezidente care îşi desfăşoară 
activitatea pe teritoriul României”. 
– Constituie contravenţii faptele prevăzute la Art.45 lit.a), b), c) 
din Legea nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
statisticii oficiale în România. 
Cercetare statistică realizată în conformitate cu Regulamentul 
Consiliului şi Parlamentului European nr.452/2008, 
Regulamentul Comisiei Europene nr. 912/2013. 
Acest formular se transmite la Direcţia Regională de Statistică 

(Direcţia Regională de Statistică Bucureşti)/Direcţia Judeţeană 

de Statistică până la data de 20 octombrie 2015 
 

Numele persoanei care 
răspunde de informaţiile                       ..........................................        

înscrise în formular:                

                                             (semnătura conducătorului unităţii)    
                                                                      L.S. 

Dl./Dna) ......................................... 

Telefonul ..............................           Nr. .......... data ............. 2015 

 

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE UNITATEA ŞCOLARĂ ŞI SE 

CODIFICĂ DE CĂTRE DRS (DRSB)/DJS 

 

Judeţul………………………………....……....………..….….... |__|__| 
                                                                         cod SIRUTA 

Localitatea ……………………..……….……...…. |__|__|__|__|__|__| 
cod SIRUTA 

 

SECŢIUNEA A. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR*) 

Cap.1 Elevi în învăţământul PRIMAR, după situaţia şcolară, pe clase şi sexe 

Cod 

rând 
Clasa 

Elevi înscrişi la începutul anului şcolar 

(14 septembrie 2014) 

Elevi veniţi prin transfer 

de la alte unităţi şcolare1) 
Elevi plecaţi din unitatea şcolară  

Elevi în evidenţă la 

14 septembrie 2015 

 
Total 

din care: 

feminin 

 
Total 

din care:  

feminin 

Prin transfer la alte unităţi şcolare2) Abandon şcolar3) Alte situaţii4) Elevi promovaţi5) Elevi repetenţi 
 

Total 
din care: 

feminin 

 
Total 

din care: 

feminin 

 
Total 

din care: 

feminin 

 
Total 

din care: 

feminin 

 
Total 

din care: 

feminin 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. TOTAL 61 21   1      54 19 6 2 

2. Clasa pregătitoare 12 4         12 4   

3. Clasa I 23 10         21 9 2 1 

4. Clasa a II-a 7 2   1      6 2   

5. Clasa a III-a 16 3         12 2 4 1 

6. Clasa a IV-a 3 2         3 2   
*) NU se înregistrează elevii elevii din cadrul Programului „A doua şansă” – învăţământ primar. Datele privind elevii din acest program se înscriu exclusiv în chestionarul Sc.2.2a. 
1) din localitate, judeţ, alt judeţ sau altă ţară 
2) din localitate, judeţ, alt judeţ  
3) elevii aflaţi în situaţie de abandon sunt elevii care părăsesc sistemul de învăţământ din cauza căsătoriilor, stării materiale precare, reţinerii acestora pentru munci agricole sau pe lângă casă.  
4) se includ elevii stabiliţi în străinătate, cei decedaţi, precum şi cei care au fost înscrişi la începutul anului şcolar dar care nu au frecventat nicio zi cursurile, au cerere scrisă de retragere de la şcoală, amânaţi medicat sau angenaţi în competiţii sportive. 
5) atât elevii promovaţi la 19 iunie, cât şi cei promovaţi în urma examenului de corigenţă. 
 

Institutul Naţional de Statistică 

Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti – cod 050706 
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Cap. 2 Promovaţii1) clasei a IV-a din învăţământul PRIMAR, pe vârste şi sexe 

Cod 

rând 
Vârsta 

Promovaţii clasei a IV-a  

Învăţământ de zi Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 

A B 1 2 3 4 

1.  TOTAL (rd. 212) 3 2 0 0 

2.  9 ani 0 0   

3.  10 ani 0 0   

4.  11 ani 1 1   

5.  12 ani 2 1   

6.  13 ani     

7.  14 ani şi peste     
1) atât elevii promovaţi la 19 iunie, cât şi cei promovaţi în urma examenului de corigenţă 

Cap. 3 Elevi (din România) din învăţământul PRIMAR, în evidenţă la sfârşitul anului şcolar, pe etnii 

Cod 

rând 
Etnia1) Cod etnie 

Elevi în evidenţă la sfârşitul anului şcolar 

Promovaţi2) Repetenţi 

Total din care:feminin Total din care: feminin 

A B 1 2 3 4 5 

1 TOTAL (rd. 25) 00 54 19 6 2 

2 ROMÂNĂ  6 1 0 0 

3 RROMĂ  48 18 6 2 

4       

5       

*) codul etniei se completează numai de către DRS (DRSB)/DJS
  

1) în mod OBLIGATORIU se înscriu şi elevii de etnie română (cod 10). În acest capitol NU se includ elevii cetăţeni străini. 
 2) atât elevii promovaţi la 19 iunie, cât şi cei promovaţi în urma examenului de corigenţă
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SECŢIUNEA B. ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL**) 

Cap.4 Elevi în învăţământul GIMNAZIAL, după situaţia şcolară, pe clase şi sexe  

Cod 

rând 
Clasa 

Elevi înscrişi la începutul anului 

şcolar 

(14 septembrie 2014) 

Elevi veniţi prin 

transfer 

de la alte unităţi 

şcolare1) 

Elevi plecaţi din unitatea şcolară  
Elevi în evidenţă la 14 septembrie 2015 

din care: 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care:  

feminin 

Prin transfer la alte 

unităţi şcolare2) 
Abandon şcolar3) Alte situaţii Elevi promovaţi4) Elevi repetenţi 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. TOTAL (rd. 25) 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 0 0 

2. Clasa a V-a               

3. Clasa a VI-a               

4. Clasa a VII-a               

5. Clasa a VIII-a               

*) NU se înregistrează elevii elevii din învăţământul gimnazial din cadrul Programului „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior. Datele privind elevii din acest program se înscriu exclusiv în chestionarul Sc.2.2a 
1) din localitate, judeţ, alt judeţ sau altă ţară  
2) din localitate, judeţ, alt judeţ  
3) elevii aflaţi în situaţie de abandon şcolar sunt elevii care părăsesc sistemul de învăţământ din cauza căsătoriilor, stării materiale precare, reţinerii acestora pentru munci agricole sau pe lângă casă. 
4) atât elevii promovaţi la 19 iunie, cât şi cei promovaţi în urma examenului de corigenţă. 

Cap. 5 Promovaţii1) clasei a VIII-a din învăţământul GIMNAZIAL, pe vârste şi sexe 

Cod 

rând 
Vârsta 

Promovaţii clasei a VIII-a  

Învăţământ de zi Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care:  

feminin 

A B 1 2 3 4 

1.  TOTAL (rd. 28) 0 0  0 

2.  13 ani     

3.  14 ani     

4.  15 ani     

5.  16 ani     

6.  17 ani     

7.  18 ani     

8.  19 ani şi peste     
1) atât elevii promovaţi la 19 iunie, cât şi cei promovaţi în urma examenului de corigenţă. 
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Cap. 6 Elevi (din România) din învăţământul GIMNAZIAL, pe etnii 

Cod 

rând 
Etnia1) Cod etnie 

Elevi în evidenţă la sfârşitul anului şcolar 

Promovaţi2) Repetenţi 

Total din care:feminin Total din care: feminin 

A B 1 2 3 4 5 

1 TOTAL (rd. 25) 00 0 0 0 0 

2       

3       

4       

5       

*) codul etniei se completează numai de către DRS (DRSB)/DJS
 

1) în mod OBLIGATORIU se înscriu şi elevii de etnie română (cod 10). În acest capitol NU se includ elevii cetăţeni străini. 
2) atât elevii promovaţi la 19 iunie, cât şi cei promovaţi în urma examenului de corigenţă. 

SECŢIUNEA C. BIBLIOTECA ŞCOLARĂ***) 

Cap. 7 Biblioteca şcolară 

Cap. 8 Personalul bibliotecii şcolare 

Cod 
rând 

 
Total 

personal 
din care: 
feminin 

Cu normă 

întreagă 

Grupa de vârstă Nivel de instruire 

sub 25 ani 25-49 ani 50 – 64 ani 65 ani şi peste Studii superioare Studii medii Alt nivel 

Total 
din care: 
feminin 

Total 
din care: 
feminin 

Total 
din care: 
feminin 

Total 
din care: 
feminin 

Total 
din care: 
feminin 

Total 
din care: 
feminin 

Total 
din care: 
feminin 

Total 
din care: 
feminin 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. 
Personal de specialitate 

(bibliotecari) 
                  

 

Cod 

rând 

Activitatea 

bibliotecilor 

în anul şcolar 

2014-2015 

Numărul titlurilor de carte  

Numărul 

volumelor 

tipărite 

existente la 

sfârşitul 

anului 

şcolar1)  

din col.6: numărul 

volumelor intrate în 

bibliotecă în cursul anului 

şcolar 
Total 

documente 

eliminate 

Numărul de 
utilizatori 
înscrişi în 

cursul anului 
şcolar2) 

(persoane 
fizice) 

Numărul 
utilizatorilor 

activi în cursul 
anului şcolar 

(persoane 
fizice) 

Numărul 
volumelor 
eliberate 

(tranzacţii de 
împrumut) în 
cursul anului 

şcolar 

Numărul de 
vizite la 

bibliotecă 
(frecvenţă) 

Tipărite Electronice 

existente 

la sfârşitul 

anului 

şcolar 

din care: 

intrate în 

bibliotecă în 

cursul 

anului 

şcolar 

existente 

la sfârşitul 

anului 

şcolar 

din care: 

intrate în 

bibliotecă în 

cursul 

anului 

şcolar 

Total 

cu 

finanţare 

publică  

din 

alte 

surse 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.               

***) se completează numai de către unitatea şcolară care este unitate de bază (cod 1) sau secţie din cadrul grupului şcolar – cu sediu diferit de cel al unităţii de bază (cod 2)  la “felul unităţii”; 
1) inclusiv periodice;  
2) înscrişi la început de an şcolar, la care se adaugă nou-înscrişii din timpul anului şcolar 


