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CHESTIONARAR PENTRU EDUCAŢIA NON-FORMALĂ 
 

EDNF 
 

IDENTIFICAREA PERSOANEI  

Datele se preiau din chestionarul CG 

Codul centrului .........................................|__| |__||__||__||__| CENTR 
 
Codul locuinţei ….....…..................................|__| |__||__||__||__| LOC 
 
Numărul de ordine al  gospodăriei în cadrul locuinţei .. |__| �NOG 
 

Numărul persoanei din chestionarul CG....................... |__||__|  NRP 

  
 

DATE DESPRE DOMENIUL DE INSTRUIRE SELECTAT 
 

Datele se preiau de la întrebarea 44 din Chestionarul individual 
  
Numărul curent  ........................................................................................................... .|__| 
 
Denumirea activităţii educaţiei non-formale .......................................................................  
 
Codul domeniului activităţii .............................................................................. |__|__|__|*) 

 
Tipul cursului (tipurile de la A la D de la întrebarea 42) ...............................................|__| 

CODACT
 

     *) se codifică de controlor în funcţie de denumirea activităţii.
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Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Întrebarea 2 se referă la persoanele care au participat în ultimele 
12 luni la educaţia non-formală de tip A (lecţii sau cursuri) şi D 
(cursuri private cu ajutorul unui profesor sau instructor pentru care 
acesta este plătit) de la întrebarea 42 din chestionarul individual. 

3. Puteţi menţiona mai exact motivele pentru care aţi 
participat/participaţi la această activitate (curs, 
atelier de lucru, seminar ş.a.)? 

  
 

Da Nu 
Nu 

răspund 
Pentru a-mi îmbunătăţi competenţele 
profesionale/perspectivele de carieră ................... 1  2  9  
Pentru a scădea şansele de pierdere a locului 
de muncă................................................................ 1  2  9  
Pentru a-mi creşte posibilităţile de găsire a 
unui loc de muncă sau de a-mi schimba locul 
de muncă/profesia ................................................. 1  2  9  
Pentru a-mi începe propria afacere ....................... 1  2  9  
Am fost obligat să particip .................................... 1  2  9  
Pentru a dobândi cunoştinţe/aptitudini utile în 
viaţa de zi cu zi...................................................... 1  2  9  
Pentru a-mi dezvolta cunoştinţele /aptitudinile 
privind un subiect care mă interesează ................. 1  2  9  
Pentru a obţine un certificat .................................. 1  2  9  
Pentru  a–mi face noi cunoaşte /pentru 
distracţie ................................................................ 1  2  9  
Nici un motiv din cele menţionate mai sus .....  

8   
                                                                                         NFEREASON 
Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Întrebarea 4 se referă la persoanele care nu au participat în 
ultimele 12 luni la educaţia non-formală de tip C (Instruire sau 
formare directă la locul de muncă, organizate de către angajator cu 
ajutorul unui instructor într-o anumită perioadă de timp) din 
întrebarea 42 a chestionarului individual. 
4. Această activitate (curs, atelier de lucru, seminar 

ş.a.) la care aţi participat a avut/are loc în timpul 
orelor de lucru (inclusiv concediu remunerat sau 
ore recuperate)? 

Numai in timpul orelor de muncă plătite .........................  1   

Mai mult de jumătate din desfăşurarea activităţii a 
avut loc pe durata orelor de muncă plătite .......................

   

2  

 

Mai mult de jumătate din desfăşurarea activităţii a 
avut loc în afara orelor de muncă plătite .........................

  

3  

Numai în afara orelor de muncă plătite ...........................    4  

Nu aţi lucrat în perioada respectivă .................................    5  

Nu răspund .....................................................................     9  
                                                                         NFEWORKTIME

5. Puteti indica numărul total de ore de instruire 
pentru această activitate?   

 
 

                          |__|__|__|ore 
                           001-998   Κ7 

 Nu răspund ...................................................  999  
NFENBHOURS 

6.      Cine a fost furnizorul acestei activităţi (curs, 
atelier de lucru, seminar ş.a.)? 
Instituţie a educaţiei formale ...................................................... 01  

Instituţii în care se predau cursuri de educaţiei non-formală ...... 02  

Instituţie comercială în care educaţia şi formarea 
profesională nu reprezintă activitatea principală (de ex. 
furnizori de echipamente) ............................................................ 03  
Angajator...................................................................................... 04  
Organizaţii patronale, camere de comerţ ..................................... 05  
Organizaţii sindicale .................................................................... 06  
Asociaţii non-profit, de ex. societăţi culturale, partide 
politice.......................................................................................... 07  
Persoane fizice (de ex. studenţii care dau meditaţii 
individuale) ................................................................................. 08  
Instituţie non-comercială în care educaţia şi formarea 
profesională nu reprezintă principala activitate (de ex. 
biblioteci, muzee, ministere)........................................................ 09  
Altele ............................................................................................ 10  

Nu răspund  ................................................................................. 99  

                                                                                            NFEPROVIDER 
7.Această activitate (curs, atelier de lucru, seminar 
ş.a.) s-a finalizat cu obţinerea unui certificat cerut de 
angajator sau de un organism profesional?  
Da, cerut de angajator sau de un organism 
profesional sau de lege ................................................................  1   

Da, nu a fost cerută de angajator sau de un organism 
profesional sau de lege ................................................................

 2  

Nu (doar confirmarea prezenţei) .................................................  3  

Nu răspund ..................................................................................  9  

NFECERT   
Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Întrebarea 8 care urmează se referă la persoanele care nu au
participat în ultimele 12 luni la educaţia non-formală de tip C
(Instruire sau formare în timpul orelor de muncă, organizate de
către angajator cu ajutorul unui instructor într-o anumită perioadă
de timp) de la întrebarea 42 din chestionarul individual. 

 

8. Vă rugăm să indicaţi cine a plătit parţial şi 
integral pentru plata taxelor de şcolarizare, a 
taxelor de înscriere, a taxelor de examen, a 
cheltuielilor pentru achiziţionarea manualelor 
sau a altor materiale tehnice necesare (calculator, 
software, CD-uri, DVD-uri, etc.) desfăşurării 
acestei activităţi.  

  
 Da Nu 

Angajatorul sau viitorul angajator.................... 1  2  
Servicii publice de ocupare a forţei de 
muncă................................................................ 1  2  
Alte instituţii publice ........................................ 1  2  
Un membru al gospodăriei sau al familiei ... 1  2  

 
 
 
 
 
 

1. Care este motivul principal pentru care aţi 
participat/participaţi la  această activitate (curs, 
atelier de lucru, seminar ş.a.) ? 

În principal, legat de locul de muncă ................................  1   
În principal, în scop personal/fără legătură cu locul de 
muncă................................................................................  2   
Nu răspund........................................................................  9  

NFEPURP 

2. Care este principala metodă folosită pentru 
participarea la această  activitate (curs, atelier de 
lucru, seminar ş.a.) ? 

Învăţare tradiţională (de ex. sala de curs) .........................  1   
Învăţarea la distanţă prin utilizarea calculatorul 
conectat sau neconectat la internet ....................................  2   
Învăţarea la distanţă prin utilizarea materialelor 
didactice tradiţionale ........................................................  3   
Nu răspund........................................................................  9  

NFEMETHOD 
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Dumneavoastră ................................................. 1  2  
Niciuna dintre persoanele/serviciile 
menţionate anterior (de ex. un prieten) ............

 
98  

Nu răspund........................................................ 99  
 

 
Κ 11 

 NFEPAIDBY 

9. Din cele menţionate la întrebarea anterioară aţi 
plătit integral pentru plata taxelor de şcolarizare, 
a taxelor de înscriere, a taxelor de examen, a 
cheltuielilor pentru achiziţionarea manualelor 
sau a altor materiale tehnice necesare (calculator, 
software, CD-uri, DVD-uri, etc.) desfăşurării 
acestei activităţi? 

 Da ........................................................  1  
 Nu ........................................................  2   Κ11 
 Nu răspund sau nu ştiu costul total ......  9  

NFEDPAIDFULL 
 

Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
La următoarea întrebare răspund respondenţii care au bifat cu 
‚,Da” la întrebarea 8 pentru variantele de răspuns: 
      - un membru al gospodăriei sau al familiei;  
      - dumneavoastră. 
 

10. În ultimele 12 luni, ce sume aţi achitat 
dumneavoastră sau alt membru al gospodăriei sau 
al familiei pentru plata taxelor de şcolarizare, a 
taxelor de înregistrare, a taxelor de examen, a 
manualelor sau a altor materiale tehnice necesare 
(calculator, software, CD-uri, DVD-uri, etc.)  
aferente    acestei    activităţi? 

          
Sumele achitate 

                                                
 

     RON
   00001-99998 

 
 

Nu răspund ...............................................  99999   

 NFEPAIDVAL 
 

11. Cât de mult utilizaţi aptitudinile sau cunoştinţele 
pe care le-aţi dobândit de la această activitate?  

Mult ........................................................................   1   
Destul de mult ........................................................   2   
Foarte puţin ............................................................   3   
Deloc .....................................................................   4   
Nu răspund .............................................................   9   

NFEUSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Sunteţi mulţumit de educaţia dobândită de la 
această activitate ?  

Da ...................................................................  1 Κ15 
Nu ...................................................................  2   
Nu răspund ......................................................  9 Κ15  

NFESAT 
 

13. Care au fost motivele pentru care nu aţi fost 
mulţumit de această activitate?  

  
 Da Nu 

Relevanţă/Utilitate ..................................................  1  2  
Nivel de instruire prea scăzut .................................  1  2  
Nivel de instruire prea ridicat .................................  1  2  
Calitatea predării ....................................................  1  2  

Organizare de cursuri (locaţie, materiale, săli de 
curs etc.).................................................................. 1  2  
Nici un motiv din cele menţionate mai sus ............ 98  
Nu răspund ................................................................ 99  

 

NFEUNSATREASON
 

Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Respondentul poate alege oricare din variantele de răspuns 
referitoare la locul de muncă din întrebarea 14: 

- promovarea la locul de muncă 
- creşterea salariului/venitului 
- sarcini noi 
- o mai bună performanţă la locul de muncă 

numai dacă el lucrează, este angajat (variantele de răspuns de la 1 
la 4 din întrebarea 4) .  

 

14. Aptitudinile/cunoştinţele dobândite din această  
activitate a educaţiei non-formale v-au ajutat în 
oricare din următoarele situaţii?  

  
 Da Nu 

Găsirea unui (nou) loc de muncă............................ 1  2  
Promovarea la locul de muncă ............................ 1  2  
Creşterea salariului/venitului .............................. 1  2  
Sarcini noi.............................................................. 1  2  
O mai bună performanţă la locul de muncă ...... 1  2  
Motive personale (cunoaşterea altor persoane, 
reîmprospătarea cunoştinţelor privind subiecte de 
interes general etc.)................................................. 1  2  
Nu s-au obţinut încă rezultate................................. 1  2  
Nu se aşteaptă rezultate .......................................... 1  2  
Nici un motiv din cele menţionate mai sus ............ 98  
Nu răspund.............................................................. 99   

NFEOUTCOME 
 

Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Continuaţi cu SETUL 2,3 sau dacă nu este cazul cu subcapitolul 
din chestionarul individual referitor la dificultăţi legate de 
participarea la educaţie (întrebarea 48). 
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