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CHESTIONAR INDIVIDUAL PENTRU PERSOANELE 
CU VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 18 ŞI 69 DE ANI 

CI 
Confidenţial 
Numai pentru  scopuri de cercetare statistică.  

 
 
 
 

IDENTIFICAREA PERSOANEI  REZULTATUL INTERVIULUI 

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
 
 
Numele şi prenumele persoanei:  
 
 
....................................................................................
 
 

 
Interviul a avut loc (chestionar completat) ---------------------------- 1  

Numărul persoanei care a răspuns la chestionar ---------- NRP |__|__| 

Interviul nu a avut loc deoarece persoana nu este 

capabilă să răspundă şi nu există altă persoană care să răspundă  --------2  

Refuză interviul ------------------------------------------------------------ 3  

Temporar absentă şi nu există altă persoană care 

 să răspundă -------------------------------------------------------------------------4  

Alte motive ----------------------------------------------------------------- 5  

Durata completării chestionarului individual         

 în minute                     |__||__||__|   DCIA 

Data desfăşurării interviului individual 

ziua |__|_  |        luna |__|__|      anul |_ 2_|_0_|_1_|_1_| 

          ZIN         LUN                      ANI 

 
Potrivit Legii nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, care prevede: 
- “Prezenta lege se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice rezidente în România, precum şi celor nerezidente, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României ”; 
-“Furnizorii de date sunt obligaţi să transmită, în mod gratuit, producătorilor de statistici oficiale date corecte, actuale şi complete, termenele, periodicităţile, 
în forma şi după metoda de colectare prevăzute în programul statistic naţional anual şi în conformitate cu normele metodologice”. 
Cercetare statistică realizată în conformitate cu Regulamentul Consiliului şi Parlamentului European nr.452/2008 cu privire la producţia şi 
dezvoltarea statisticilor referitoare la educaţia adulţilor în Comunitatea Europeană. 

Răspunsurile la întrebări se înregistrează marcând X în căsuţele închise , cifre în căsuţele 
deschise |__|__|__| sau text în spaţiile indicate prin linie întreruptă _ _ _ _ . 
Cifrele care urmează semnului Κ din dreptul unei căsuţe indică numărul întrebării la care se va 
trece după marcarea răspunsului în căsuţa respectivă. 
În cazul în care căsuţa marcată nu este urmată de semnul Κ, se va trece la întrebarea 
următoare. 
La întrebările unde apare semnul    pot fi înregistrate mai multe răspunsuri, răspunsuri 
multiple, iar cele nemarcate acceptă un singur răspuns. 
Simbolurile înscrise sub sau alături de căsuţele de coduri servesc numai pentru prelucrarea 
informaţiilor. 
Acolo unde este o scurtă descriere (de ex. întrebările privind CAEN, COR etc.) codificarea se 
va face după interviu. În manualul anchetei se menţionează cum se va face codificarea după 
efectuarea interviului pentru întrebările respective.  
Atenţie! Chestionarul se completează numai pentru persoanele născute în intervalul august 
1993 şi august 1942. 
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I. EDUCAŢIA 
 

1. Care a fost nivelul cel mai ridicat de educaţie sau 
formare profesională absolvit cu succes?  

 Fără şcoală absolvită ..........................................   1   Κ14 
 Nivel primar (cl.1÷4)..............................................   2    Κ3 
 Nivel gimnazial (cl.5÷7/8) ....................................   3  
 Nivel profesional (2÷5 ani) ...............................   4   
 Nivel liceal (clasele 9÷10) .................................   5   
 Nivel liceal (clasele 9÷12/13) ............................   6   
 Nivel postliceal şi tehnic de maiştri (1÷3 ani)....   7  

 Nivel universitar de scurtă durată (colegii)    
(2-4ani)...............................................................   8  

 Nivel universitar de lungă durată (4÷6 ani)........   9  
 Licenţă tip Bologna (de 3÷5 ani)........................ 10  
 Master tip Bologna (de 1÷2 ani) ........................ 11  

 
Postuniversitar -master, studii aprofundate şi 
alte studii postuniversitare de specialitate (de 
la 6 luni la 2 ani) ................................................

 
12  

 Doctorat (3-5 ani)............................................... 13  
 Postdoctorat  (1-2 ani)........................................ 14  
 Nu răspund ......................................................... 99 Κ14 

 HATLEVEL 
 
 
2. Vă rugăm să detaliaţi domeniul celui mai ridicat nivel 

de educaţie sau formare profesională absolit.   

 
Scurtă descriere ...............................................

(vezi Anexa 4) |__|__|__|  

 Domeniu necunoscut ....................................... 998   

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

 HATFIELD 
 

3. Care este anul în care s-a completat cu succes nivelul 
de educaţie sau formare profesională cel mai ridicat? 

 Precizaţi anul ....................................     
 Nu răspund ................................................. 9999  
   HATYEAR 
 

Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Întrebarea 4 se adresează tuturor persoanelor care la întrebarea 1 au 
răspuns la codurile de la 4, 5, 6 sau 7 (nivelul profesional, liceal şi 
postliceal) şi persoanelor care au anul absolvirii (întrebarea 3) după 
1990. 
4. Care a fost orientarea celui mai ridicat nivel 

educaţional sau de formare profesională absolvit cu 
succes?  
Educaţie generală........................................  1   
Educaţie profesională sau tehnică...............  2   
Nu răspund .................................................  9  

        HATVOC 
Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Întrebarea 5 se adresează persoanelor care la întrebarea 1 au răspuns la 
codurile de la 4 la 14  şi persoanelor care au anul absolvirii (întrebarea 
3) după 1990. 
5. Pe lângă domeniul menţionat la întrebarea 2 aţi 

absolvit un nivel de educaţie sau de formare 
profesională într-un alt domeniu?  

       Da ...............................................................  1  
Nu ...............................................................  2    Κ9 
Nu răspund .................................................  9  

HATOTHER 

6. Care a fost nivelul educaţiei formale pentru care aţi 
finalizat un alt domeniu decât cel menţionat la 
întrebarea 2?  

Nivel profesional (2÷5 ani) ........................................   1   
Nivel liceal (clasele 9÷10)...........................................   2  
Nivel liceal (clasele 9÷12/13)......................................   3  
Nivel postliceal şi tehnic de maiştri (1÷3 ani) .............   4   
Nivel universitar de scurtă durată (colegii) (2-4 ani)...   5   
Nivel universitar de lungă durată (4÷6 ani).................   6   
Licenţă tip Bologna (de 3÷5 ani).................................   7  
Master tip Bologna (de 1÷2 ani)..................................   8     Κ8 
Postuniversitar -master, studii aprofundate şi alte 
studii postuniversitare de specialitate (de la 6 luni 
la 2 ani)........................................................................   9  
Doctorat (3-5 ani) ........................................................10  
Postdoctorat  (1-2 ani) .................................................11  
Nu răspund ..................................................................99  

HATOTHER_LEVEL 

Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Întrebarea 7 se adresează persoanelor care au anul absolvirii (întrebarea 
3) după 1990. 

7. Care este orientarea celui de-al doilea domeniu al 
educaţiei formale absolvit cu succes?  

      Educaţie generală.............................................   1  
Educaţie profesională sau tehnică....................  2  
Nu răspund ....................................................... 9  

        HATOTHER_VOC 
8. Care este cel de-al doilea domeniu al educaţiei 

formale absolvit cu succes? 
Vă rugăm să detaliaţi cel de-al doilea domeniu 
educaţional absolvit. 

       Scurtă descriere .......................................... |__|__|__| 
(vezi Anexa 4) 

       Domeniu necunoscut ........................................ 998   

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

HATOTHER_FIELD 
Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Întrebarea 9 se referă la procesul general de acordare oficială a 
competenţelor, aceasta reprezintă o recunoaştere formală, dobândită în 
mod oficial (prin certificate de absolvire, diplome) cel mai des întâlnită în 
cadrul educaţiei formale. 
9. Aţi fost implicat în proceduri de recunoaştere a 

competenţelor şi a aptitudinilor? 
  Da, am obţinut o diplomă, un certificat .... 1  

 Da, urmează să obţin o diplomă,  un 
certificat ....................................................

2  

 Nu ............................................................ 3   Κ11 
 Nu răspund .................................................. 9  

HATCOMP 
10.  Aţi fost implicat în proceduri de recunoaştere a 

aptitudinilor şi a competenţelor care să permită 
accesul dvs. la un program al educaţiei formale la 
un nivel mai ridicat faţă de nivelul menţionat la 
întrebarea 1? 
Da ..................................................................   1  
Nu ..................................................................   2  
Nu răspund .....................................................   9  
                                                                         HATCOMPHIGHP 
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Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Întrebările 11 şi 12 se adresează persoanelor care au anul absolvirii 
(întrebarea 3) după 1990. 

 
11. Aţi început vreodată să frecventaţi un nivel de 

educaţie formală superior celui pe care l-aţi 
menţionat  deja la întrebarea 1 şi pe care l-aţi 
abandonat? 

 Da ............................................................. 1   
 Nu ............................................................. 2    Κ14 
 Nu răspund ................................................ 9    
 DROPHIGH 

12. Care a fost nivelul  de educaţie formală pe care l-aţi 
început  şi nu l-aţi finalizat?  

 Nivel gimnazial (cl 5-7/8) ..................... 1  Κ14 
 Nivel profesional (3÷5 ani) .................. 2  
 Nivel liceal (clasele 9÷10) .................... 3   
 Nivel liceal (clasele 9÷12/13)................. 4   

 Nivel postliceal şi tehnic de maiştri 
(1-3ani)..................................................

 
5   

 Nivel universitar de scurtă durată 
(colegii) (2-4 ani) ..................................

6   

 Nivel universitar de lungă durată    
(4-6 ani) ................................................ 7  

 Licenţă tip Bologna (de 3÷5 ani) .......... 8  
 Master tip Bologna (de 1÷2 ani) ........... 9          Κ14 

 

Postuniversitar -master, studii 
aprofundate, alte studii 
postuniversitare de specialitate etc. 
(de la 6 luni la 2 ani) .............................

 
10  

 Doctorat  (3-5 ani)................................. 11   
 Postdoctorat (1-2 ani)............................ 12  
 Nu răspund ............................................ 99  
 DROPLEVEL 

Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Întrebarea 13 se adresează persoanelor care au anul absolvirii 
(întrebarea 3) după 1990. 
 

13. Care a fost  orientarea  nivelului de educaţie 
formală  pe care l-aţi început şi nu l-aţi finalizat? 
 Educaţie generală............................................  1  
Educaţie profesională sau tehnică...................  2  
Nu răspund ...................................................... 9  

        DROPVOC 
 

II. ACTIVITATEA PRINCIPALǍ 
 

14. În prezent, aţi putea spune că principalul 
dumneavoastră statut este de: 

 Exercitare a unei profesii sau a unei activităţi, 
inclusiv o muncă neplătită pentru o 
întreprindere sau o afacere familială, inclusiv 
ucenicia sau stagiul plătit etc. 

-Cu program complet ........................................
-Cu program parţial ..........................................

 
 
11  
12   

 Şomer .................................................................
Elev, student care urmează un stagiu de 
pregătire profesională sau exercită o muncă 
neplătită .............................................................

20  
 
 
31  Κ20 

 Pensionar, pensionar anticipat sau care a fost 
nevoit să renunţe la activitatea profesională .......

           
32    

 Persoană cu incapacitate permanentă de 
muncă ................................................................

 
33    

 .............................................................................       
 Casnică ............................................................... 35  Κ20 
 Altă categorie de persoană inactivă .................... 36   
 Nu răspund ......................................................... 99  

 MAINSTAT 
 

15. Care este statutul dumneavoastră profesional? 
 Patron cu salariaţi ............................................11  
 Lucrător pe cont propriu (fără salariaţi) ..........12  
 Salariat, angajat permanent sau cu contract 

de muncă pe o perioadă nedeterminată ...........
Salariat, angajat temporar sau cu contract de 
muncă pe o perioadă determinată ....................

 
21  
 

22  
 Lucrător familial neremunerat..........................30   
 Membru al unei societăţi agricole ...................40    
 Membru al unei cooperative neagricole ..........50     
 Nu răspund ......................................................99 Κ20 
 JOBSTAT 
16. Care este ocupaţia dumneavoastră?  
Meseria sau funcţia cu specialitatea efectiv 
exercitată (Scurtă descriere) 
...................................................................................
................................................................................... 

  COR 2011 
                                                           (vezi Anexa 3) 
Atenţie! 
Ocupaţie poate fi, de ex. mecanic auto 
Descrierea ei este: reparaţii auto 

 
 
 
 

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

 

17. Care este activitatea economică principală a unităţii 
în care lucraţi (activaţi)? 

 Scurtă descriere  
..................................................................................................
.................................................................................................. 

  CAEN REV 2 
(vezi Anexa 2)  

                                                                              LOCNACE  
Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Întrebarea 18 se adresează tuturor persoanelor care au răspuns la 
întrebarea 15, excepţie lucrătorul pe cont propriu (fără salariaţi). 

18. Câte persoane lucrează în unitatea locală în care 
vă desfăşuraţi activitatea ? 

 1-10 (specificaţi numărul exact de persoane)   1|__|__| 

 11-19 persoane .................................................... 2   

 20-49 persoane .................................................... 3  

 50 -249 persoane ................................................. 4  

 250 sau mai multe persoane................................. 5  

 Nu ştiu, dar cel puţin 10 persoane ....................... 6  

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

LOCSIZEFIRM 
 

Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Dacă respondentul a răspuns că statutul său profesional este de patron 
(întrebarea 15, codul 11), atunci întrebarea 19 se referă la anul 
înfiinţării firmei. 
Dacă respondentul a răspuns că este salariat (întrebarea 15, codurile 
21, 22), atunci întrebarea 19 se referă la anul când acesta a început să 
lucreze la actualul loc de muncă şi nu la vechimea în muncă. 
Dacă respondentul a răspuns că este lucrător familial neremunerat 
(întrebarea 15, codul 30), atunci se consideră anul când persoana a 
început să lucreze după vârsta de 15 ani cu acelaşi statut. 
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19. Când aţi început să lucraţi la principalul loc de 
muncă actual? 

 Precizaţi anul      
 Nu răspund ................................................. 9999  
   JOBTIME 

III. ACCESUL LA INFORMAŢII DESPRE 
POSIBILITĂŢILE DE URMARE A UNEI FORME 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
20. În ultimele 12 luni aţi căutat informaţii cu privire la 

posibilităţile de urmare a unei forme de 
învăţământ? 
 Da............................................................  1  
Nu............................................................  2    Κ 23 
Nu răspund .............................................. 9  

        SEEKINFO 
21. În ultimele 12 luni aţi găsit informaţii cu privire la 

posibilităţile de urmare a unei forme de 
învăţământ? 
 Da...........................................................  1  
Nu...........................................................  2    Κ 23 
Nu răspund ............................................. 9     

        SEEKFOUND 
22. În ultimele 12 luni unde aţi găsit informaţii cu 

privire la posibilităţile de urmare a unei forme de 
învăţământ? 

  
 

Da Nu 
Nu 

răspund 
Internet..................................................... 1  2  9  
Membru al familiei, vecin, coleg de 
muncă....................................................... 1  2  9  
Angajatorul dumneavoastră ..................... 1  2  9  
Servicii de orientare (de ex. biroul de 
servicii pentru angajare care-ţi oferă 
ghiduri de orientare în cariera 
profesională) ............................................ 1  2  9  
O instituţie de învăţământ sau formare 
profesională (şcoală, colegiu, 
universitate etc.)....................................... 1  2  9  
Mass media (TV, radio, ziare, reviste, 
afişe) ........................................................ 1  2  9  
Cărţi ......................................................... 1  2  9  
Nici una din sursele menţionate 
anterior..................................................... 8   

         SEEKSOURCE 
IV. EDUCAŢIA ŞI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 

A. Educaţia formală  
(Educaţia în sistemul naţional de educaţie) 

 

Citiţi: 
Educaţia formală este tipul de educaţie desfăşurat în instituţii recunoscute 
de stat (şcoli, universităţi), pe baza unor programe sistematice finalizate 
cu diplome sau certificate oficiale şi care este realizată de formatori 
specializaţi ( profesori, instructori).La finalizarea educaţiei formale se 
obţin diplome, certificate de absolvire avizate fie de Ministerul Educaţiei 
Cercetării Tineretului şi Sportului, fie împreună cu Ministerul Muncii 
Familiei şi Protecţiei Sociale. 
De exemplu: O persoană a terminat facultatea, lucrează şi în prezent 
urmează un curs postuniversitar la locul de muncă care este finalizat cu 
obţinerea unui certificat de absolvire avizat de Ministerul Educaţiei 
Cercetării Tineretului şi Sportului. 
 
Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Întrebările care urmează se adresează persoanelor care au urmat sau 
urmează o activitate de învăţământ în educaţia formală în ultimele 12 
luni. 
Atenţie!!! Citiţi mai multe detalii şi exemple în manualul anchetei. 

23. În ultimele 12 luni aţi frecventat vreun nivel de 
educaţie formală? 

 Da ............................................................. 1   
 Nu ............................................................. 2   Κ 42 
  FED 
24. În ultimele 12 luni în câte activităţi ale educaţiei 

formale aţi participat? 
     Număr de activităţi educaţionale ..................  |__|
 (max. 3 activităţi) 
  FEDNUM 
Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Vă rugăm să obţineţi informaţii cât mai detaliate despre activitatea 
educaţională formală. 
25. Care este numele celei mai recente activităţi a 

educaţiei formale la care aţi participat în  ultimele 
12 luni? 

Activitatea educaţiei formale (Scurtă descriere). 
................................................................................|__|__|__| 

Nu răspund  .........................................................  9   
 FEDNAME 
26. Care este nivelul celei mai recente activităţi 

educaţionale urmat în ultimele 12 luni (finalizată sau 
în curs de finalizare)?   

 Nivel primar (1-4 ani)..................................  1   Κ42 
 Nivel gimnazial (5-8 ani) ............................  2     
 Nivel profesional (3-5 ani) .........................  3  
 Nivel liceal (clasele 9-10)............................  4   
 Nivel liceal (clasele 9÷12/13) ......................  5   
 Nivel postliceal şi tehnic de maiştri (1-3)....  6   
 Nivel universitar de scurtă durată (colegii) (2-4)...  7   
 Nivel universitar de lungă durată (4-6 ani)..  8   
 Licenţă tip Bologna (de 3-5 ani)..................  9  
 Master tip Bologna (de 1-2 ani)................... 10     

 
Postuniversitar -master, studii 
aprofundate, alte studii postuniversitare 
de specializare (de la 6 luni la 2 ani) ...........

 
 
11    

 Doctorand/Doctorat (3-5 ani) ...................... 12  
 Postdoctorat/Postdoctorand (1-2 ani) .......... 13  
                             FEDLEVEL 
27. Vă rugăm să detaliaţi domeniul celei mai recente 

activităţi educaţionale urmată în ultimele 12 luni 
(finalizată sau în curs de finalizare). 

 

Scurtă descriere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ 
         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

(vezi Anexa 4) 
 
|__|__|__|  

 Domeniu necunoscut .............................................. 998   

 FEDFIELD 
 

Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Întrebarea 28 se adresează tuturor persoanelor care la întrebarea 26 au 
răspuns la codurile de la 3, 4, 5 sau 6 (nivelul profesional, liceal şi 
postliceal). 
 

28. Care este orientarea celei mai recente activităţi a 
educaţiei formale la care aţi participat în ultimele 12 
luni? 

 Educaţie generală ...............................................  1   
 Educaţie profesională sau tehnică ......................  2   
 Nu răspund .........................................................  9  
 FEDVOC 
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29. Care este durata completă (teoretic) a celei mai 
recente activităţi a educaţiei formale? 

 Durata mai mică de 3 luni ...............................  1   
 Durata între 3 şi 6 luni ....................................  2   
 Durata de 6 luni, dar mai mică de 1 an ...........  3   
 Durata de 1 an şi peste, dar mai mică de 2 ani .......  4   
 Durata de 2 ani si peste ....................................  5   
 Nu răspund ......................................................  9  
 FEDTHEODUR 
30. Care este principala metodă de învăţare folosită în 
cadrul celei mai recente activităţi de educaţie formală? 
 Învăţarea tradiţională (de ex. în săli de curs) ..  1   

 
Învăţarea la distanţă prin utilizarea 
calculatorul conectat sau nu la internet ............  2   

 Învăţarea la distanţă prin utilizarea 
materialelor didactice tradiţionale (de ex. 
cărti) ................................................................  3   

 Nu răspund ......................................................  9  
 FEDMETHOD 
31. Puteţi menţiona motivele pentru participarea la cea 

mai recentă activitate a educaţiei formale?  
  

 
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   

 FEDREASON 

32. Cea mai recentă activitate de educaţie formală la 
care aţi participat a avut loc în timpul orelor de 
lucru (inclusiv concediu remunerat sau ore 
recuperate)?  

 Numai în 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  
 FEDWORKTIME 

33. Puteţi indica numărul total de ore de instruire 
pentru cea mai recentă activitate a educaţiei 
formale? 

 
 

                            |__|__|__|ore 
                              001-998   Κ35 

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

FEDNBHOURS 
34. A. În ultimele 12 luni puteţi indica numărul 

săptămânilor în care aţi frecventat aceste cursuri 
pentru cea mai recentă activitate a educaţiei 
formale? 

 
 

                             |__|__| săptămâni 
                              01-98  

  

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

 B. Care a fost în medie numărul de ore pe săptămână 
       pentru cea mai recentă activitate a educaţiei formale? 
 
 

                             |__|__ |ore 
                              01-52 

  

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

35. Vă rugăm să indicaţi cine a plătit parţial sau 
integral pentru taxele 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 celei mai 
recente activităţi a  educaţiei formale.  

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

 
8  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κ 38 
 

 FEDPAIDBY 
36. Din cele menţionate la întrebarea anterioară aţi plătit 

integral pentru taxele de înscriere, a taxelor de 
examen, precum şi a cheltuielilor pentru 
achiziţionarea manualelor sau a altor materiale 
tehnice necesare (calculator, software, CD-uri, DVD-
uri, etc.) pentru desfăşurarea celei mai recente 
activităţi a  educaţiei formale? 

 Da   1  
 Nu   2    Κ 38 
 Nu răspund sau nu ştiu costul total .........  9  

FEDPAIDFULL 
 

Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
La întrebarea 37 răspund respondenţii care au bifat cu ‚,Da” la 
întrebarea 35 pentru variantele de răspuns: 
     - un membru al gospodăriei sau al familiei;  
     - dumneavoastră. 
 

37. În ultimele 12 luni ce sume aţi achitat 
dumneavoastră sau un 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.) 
pentru desfăşurarea celei mai recente activităţi a 
educaţiei formale? 

 Sumele achitate       RON
00001 - 99998 

 
 

 Nu răspund ............................................... 99999  
 FEDPAIDVAL 
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38. Cât de mult vă aştepaţi să utilizaţi aptitudinile sau 
cunoştinţele dobândite în cursul celei mai recente 
activităţi a educaţiei formale?  

 Mult .................................................................  1   
 Destul de mult .................................................  2   
 Foarte puţin .....................................................  3   
 Deloc ...............................................................  4   
 Nu răspund ......................................................  9  
 FEDUSE 
39. Sunteţi mulţumit de educaţia dobândită de la cea 

mai recentă activitate a educaţiei formale? 
 Da ................................................................  1 Κ41 
 Nu ...............................................................  2   
 Nu răspund ..................................................  9 Κ41 
 FEDSAT 
40. Care au fost motivele pentru care nu aţi fost 

mulţumit de cunoştinţele dobândite la cea mai 
recentă activitate a educaţiei formale ? 

  
 Da Nu 

Relevanţă/Utilitate........................................  1  2  
Nivel de instruire prea scăzut .......................  1  2  
Nivel de instruire prea ridicat .......................  1  2  
Calitatea predării ..........................................  1  2  
Organizarea cursurilor (locaţie, materiale, 
săli de curs etc.) ............................................  1  2  
Nici un motiv din cele menţionate mai sus .......  8  
Nu răspund .......................................................... 9   

 FEDUNSATREASON 
 

Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Respondentul poate alege oricare din variantele de răspuns 
referitoare la locul de muncă din întrebarea 41: 

- 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 32) .  

 

41. Aptitudinile/cunoştinţele nou dobândite din cea mai 
recentă activitate a educaţiei 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 ...  8  
Nu răspund 9   

 FEDOUTCOME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. Educaţia non-formală 
(Instruirea în afara sistemului  naţional de educaţie) 

 

Citiţi: 
Educaţia non-formală cuprinde orice activitate educaţională 
organizată şi susţinută care poate avea loc în cadrul sau în afara 
instituţiilor educaţionale finalizată cu sau fără diplomă sau certificat 
de absolvire. Instruirea se realizează de către personalul calificat 
(profesori, lectori, specialişti etc.) pentru o perioadă de timp stabilită 
şi planificată. Este exclus studiul pe cont propriu şi instruirea de la 
colegii de serviciu (spre exemplu: ajutorul de la o colegă pentru a 
rezolva o sarcină de serviciu), precum şi forma de învăţământ deschis 
la distanţă din sistemul naţional de educaţie. 

 

Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Întrebările care urmează se referă la persoanele care au participat şi cei 
care încă participă. 

 

42. În ultimele 12 luni aţi participat sau participaţi la 
oricare dintre următoarele seminarii/cursuri ş.a. cu 
intenţia de a vă îmbunătăţi cunoştinţele sau 
aptitudinile  în orice domeniu? 

  Da Nu 
A. Lecţii sau cursuri (instruiri organizate, prelegeri 
sau un curs teoretic şi practic) în timpul orelor de 
muncă sau în timpul liber............................................... 1  2  
B.Ateliere de lucru sau seminarii în timpul orelor de 
muncă sau în timpul tău liber ........................................ 1  2  
C. Instruire sau formare în timpul orelor de muncă, 
organizată de către angajator cu ajutorul unui 
instructor într-o anumită perioadă de timp ..................... 1  2  
D. Cursuri private cu ajutorul unui profesor sau 
instructor pentru care acesta este plătit .......................... 1  2  

          NFE 

Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Exemple de activităţi ale educaţiei non-formale: 
-la categoria A de la întrebarea 42 pot intra: cursuri de calificare şi 
recalificare a şomerilor, organizaţii sindicale şi asociaţii patronale, 
cursuri ale şcolilor de şoferi  (cu excepţia celor care sunt absolut 
necesare pentru desfăşurarea activităţii la locul de muncă) etc. 
Exemple: cursuri de limbi străine, cursuri de calculator, cursuri de 
management, cursuri de grădinărit, cursuri de pian sau cursuri de gătit. 
-la categoria B de la întrebarea 42 intră cursuri sau seminarii în 
timpul orelor de muncă sau în timpul liber:  
Seminarii privind atât schimbul de informaţii a unor domenii de 
interes la nivel naţional cât şi internaţional (sănătatea, educaţia, piaţa 
muncii etc.), seminarii privind propunerea unor strategii din domenii 
actuale şi altele. 
-la categoria C de la întrebarea 42 vor intra: Perioadele planificate de 
educaţie, instruire sau de formare în timpul orelor de muncă, 
organizate de către angajator cu ajutorul unui instructor. Exemple: 
cursuri de instruire pentru a utiliza o maşină nouă sau pentru a învăţa 
un nou un program de calculator (pentru una sau mai multe persoane). 
-la categoria D de la întrebarea 42 vor intra acele lecţii private cu 
ajutorul unui profesor sau instructor pentru care acesta este plătit. 
Exemple: cursuri de pian şi matematică. O lecţie poate fi inclusă dacă 
a fost predată de un profesor şi poate fi exclusă dacă a fost predată de 
un prieten, un membru al familiei sau un coleg de muncă. 
Dacă la întrebarea 42 se răspunde la toate variantele (A-D) cu ,,Nu” 
(codul 2) vă rugăm să continuaţi cu subcapitolul C ,,Dificultăţi legate 
de participarea la educaţia organizată (educaţia formală şi non-
formală”. 
Atenţie!!! Citiţi mai multe detalii şi exemple în manualul anchetei. 

 

43. În ultimele 12 luni în câte activităţi ale educaţiei 
non-formale aţi participat? 

Număr de activităţi educaţionale  
 

   
       01 -  98        

       NFENUM 
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44. Menţionaţi care sunt toate activităţile educaţiei non-formale (cursuri, ateliere de lucru, seminarii ş.a.) la care aţi 
participat în ultimele 12 luni? Vă rugăm să le descrieţi. 

Nr. Crt. Denumirea activităţii educaţiei non-formale 
Cod domeniu*) 
(Vezi anexa 4) 

Tip curs 
(de la A la D din 

întrebarea 42) 

Nu  
răspund 

 1  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |__|__|__|   
 2  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |__|__|__|   
 3  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |__|__|__|   
 4  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |__|__|__|   
 5  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |__|__|__|   
 6  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |__|__|__|   
 7  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |__|__|__|   
 8  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |__|__|__|   
 9  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |__|__|__|   
10  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |__|__|__|   

*)Se codifică de controlor în funcţie de denumirea activităţii. NFEACT_TYPE
 
45. Aţi participat la cel puţin o activitate a educaţiei non-

formale de la 1 la 10 menţionate anterior, care este 
legată de locul de muncă ? 

       Da .................................................................. 1   
      Nu ..................................................................  2   

NFEPURP10 
 

46. Aţi participat la cel puţin o activitate a educaţiei 
non-formale în timpul programului de lucru plătit 
(inclusiv în concediul plătit sau ore recuperate)? 

       Da......................................................................  1   
       Nu ....................................................................  2   

NFEWORKTIME10 
 

47. Angajatorul dumneavoastră a plătit integral sau 
parţial pentru cel puţin una dintre activităţile de la 1 
la 10 menţionate la întrebarea 42? 

Da .............................................................................  1   
Nu (în cazul în care nu aţi lucrat în acea 
perioadă) ................................................................  2  

Nu ştiu dacă angajatorul a plătit (integral sau 
parţial) una dintre activităţile educaţiei non-
formale .....................................................................

  
 3  

NFEPAIDBY10 
 

Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
După menţionarea tuturor activităţilor la care respondentul a 
participat în ultimele 12 luni, trebuie selectate la întâmplare 2 
sau 3 activităţi pentru care se vor pune mai multe întrebări.   
Respondentul trebuie să menţioneze tipul activităţii educaţiei 
non-formale de la întrebarea 42 şi operatorul de interviu  să   
scrie  care au  fost  activităţile   educaţiei   non-formale la care 
a participat respondentul. 
Selecţia celor 2 sau 3 activităţi se va face marcând cu „X” 
căsuţele din prima coloană a tabelului de la întrebarea 44. 
Pentru domeniile menţionate la întrebarea 44, continuaţi cu 
completa-rea activităţilor pentru educaţia non-formală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Dificultăţi legate de participarea sau neparticiparea  
la educaţia organizată  

(educaţia formală şi non-formală) 
 

Instrucţiuni pentru operatorii de interviu:  
Dacă aţi completat întrebările referitoare la educaţia formală 
sau cel puţin un set de întrebări referitor la educaţia non-
formală continuaţi cu întrebarea 48, altfel continuaţi cu 
întrebarea 49.  
 
 

48. Aţi declarat anterior că aţi participat la activităţi de 
educaţie formală sau non-formală. Aţi fi dorit să 
participaţi la mai multe alte activităţi ale educaţiei 
formale sau non-formale în ultimele 12 luni?  

Da............................................................  1  Κ53 
Nu ...........................................................  2  Κ55 
Nu ştiu.....................................................  9  Κ58 

                                                                  DIFFICULTY_1_2 
49. Aţi declarat anterior în chestionar că în ultimele 

12 luni nu aţi participat la activităţi ale educaţiei 
formale sau non-formale. Aţi fi dorit să participaţi 
la astfel de activităţi? 

Da............................................................  1  Κ53 
Nu ...........................................................  2   
Nu ştiu.....................................................  9  Κ58 

DIFFICULTY_3_4 
50. Au fost motive personale să nu vă doriţi să 

participaţi la activităţi ale educaţiei formale sau non-
formale în ultimele 12 luni? 

Nu, nu am nevoie de aceste activităţi..................... 1 Κ58 
Da, nu am dorit să particip din anumite motive  ... 2  

DIFFTYPΕ1A 
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51. Care au fost tipurile de dificultăţi care v-au 
împiedicat să participaţi la activităţi ale educaţiei 
formale sau non-formale în ultimele 12 luni? 

  
 Da Nu 

A.Nu întruneaţi condiţiile obligatorii ................ 1 2  
B.Formarea a fost prea scumpă/nu v-aţi 
permis ............................................................... 1 2  
C.Lipsa sprijinului angajatorului sau lipsa 
suportului serviciilor publice............................. 1 2  
D.Formarea nu se potrivea cu programul dvs. 
de lucru/a fost organizată la un moment 
nepotrivit ........................................................... 1 2  
E.Instruirea a avut loc la o distanţă la care se 
ajunge greu ....................................................... 1 2  
 
F.Nu am avut acces la un calculator sau 
internet pentru învăţământul la distanţă.......... 1 2  
G.Nu aveaţi timp din cauza 
responsabilităţilor familiale ............................ 1 2  
H. Sănătatea sau vârsta dumneavoastră ......... 1 2  
I. Alte motive personale.................................. 1 2  
J.Nu aţi considerat potrivită nici o activitate a 
educaţiei formale sau non-formale ................. 1 2  
K. Nici unul din motivele enumerate anterior.  98  
L. Nu răspund .................................................  99  

DIFFTYPE1Β
 

52. Dintre aceste motive, care a fost cel mai important? 
Vă rugăm să introduceţi codul motivelor .... |__| A-J 
Nu este cazul (dacă nu s-a răspuns cu ,,da” la 
nici o variantă de răspuns la întrebarea 51) .... 

 
97      Κ58    

Nu răspund………………………….........… 99  
 DIFFMAIN1 
 

53. Care dintre următoarele motive v-au împiedicat să 
participaţi la mai multe activităţi ale educaţiei 
formale sau non-formale în ultimele 12 luni? 

  
 Da Nu 

A.Nu întruneaţi condiţiile obligatorii ................ 1  2
B.Formarea a costat prea mult/nu v-aţi 
permis ............................................................... 1  2
C.Lipsa sprijinului angajatorului sau lipsa 
suportului serviciilor publice............................. 1  2
D.Formarea nu se potrivea cu programul dvs. 
de lucru/a fost organizată la un moment 
nepotrivit ........................................................... 1  2
E.Instruirea a avut loc la o distanţă la care se 
ajunge greu ....................................................... 1  2
F.Nu am avut acces la un calculator sau 
internet pentru învăţământul la distanţă ............ 1  2
G.Nu aveaţi timp din cauza 
responsabilităţilor familiale .............................. 1  2
H. Sănătatea sau vârsta dumneavoastră ............ 1  2
I. Alte motive personale .................................... 1  2
J.Nu aţi considerat potrivită nici o activitate a 
educaţiei formale sau non-formale ................... 1  2  
K. Nici unul din motivele enumerate anterior .. 98  
L. Nu răspund ................................................... 99  
 DIFFTYPE2
 
 

 
 
54. Dintre aceste motive, care a fost cel mai important? 
Vă rugăm să introduceţi codul motivelor .......|__| A-J 
Nu este cazul (dacă nu s-a răspuns cu ,,da” 
la nici o variantă de răspuns la întrebarea 
53) ...................................................................

 
            Κ58 
97    

Nu răspund...................................................... 99  
DIFFMAIN2 

55. Au fost motive care v-au împiedicat să doriţi să 
participaţi la mai multe activităţi ale educaţiei 
formale sau non-formale în ultimele 12 luni? 

Nu, nu am avut nevoie de continuarea 
educaţiei formale şi de alte cursuri, 
ateliere de lucru, seminarii din cadrul 
educaţiei non-formale ................................

 
 
 
1 Κ 58 

Da, nu am dorit să particip din anumite 
motive  .......................................................

 
2  

                                                                    DIFFTYPΕ3A 
 

 

56. Care dintre următoarele motive v-au împiedicat să 
doriţi să participaţi la mai multe activităţi ale 
educaţiei formale sau non-formale în ultimele 12 
luni? 

  
 Da Nu 

A.Nu întruneaţi condiţiile obligatorii ............. 1 2  
B.Formarea a costat prea mult/nu v-aţi 
permis ............................................................. 1 2  
C.Lipsa sprijinului angajatorului sau lipsa 
suportului serviciilor publice ...........…. 1 2  
D.Formarea nu se potrivea cu programul dvs. 
de lucru/a fost organizată la un moment 
nepotrivit......................................................... 1 2  
E.Instruirea a avut loc la o distanţă la care se 
ajunge greu ..................................................... 1 2  
F.Nu am avut acces la un calculator sau 
internet pentru învăţământul la distanţă....... 1 2  
G.Nu aveaţi timp din cauza 
responsabilităţilor familiale ............................ 1 2  
H. Sănătatea sau vârsta dumneavoastră ...... 1 2  
I.Alte motive personale................................ 1 2  
J. Nu aţi considerat potrivită nici o activitate 
a educaţiei formale sau non-formale ............. 1 2  
K. Nici unul din motivele enumerate anterior. 98  
L. Nu răspund ................................................. 99  

DIFFTYPE3Β
 

57. Dintre aceste motive, care a fost cel mai important? 
Vă rugăm să introduceţi codul motivelor......  |__| A-J 
Nu este cazul (dacă nu s-a răspuns cu da la 
nici o variantă de răspuns la întrebarea 56... 

             
97      

Nu răspund……………………………….... 99  
DIFFMAIN3 
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D. Educaţia informală 
(Instruire pe cont propriu) 

 

Citiţi: 
Educaţia informală este educaţia intenţionată mai puţin organizată şi mai 
puţin structurată şi cuprinde instruirea pe cont propriu care are loc în 
familie, la locul de muncă şi în viaţa de fiecare zi a oricărei persoane. 
Exemplu:  
O persoană învaţă un curs de chitară cu un grup de prieteni. Unul dintre 
prieteni cunoaşte foarte bine chitara şi le dă îndrumări teoretice şi practice. 
Grupul se reuneşte o dată pe săptămână, timp de 2 luni. Fiecare a cumpărat 
cărţi şi/sau materiale video pentru a le păstra după terminarea învăţării.  

58. În afara domeniilor de educaţie menţionate anterior 
(formal şi non-formal), aţi încercat în mod voluntar 
în ultimele 12 luni să învăţaţi ceva pe cont propriu la 
serviciu sau în timpul liber pentru îmbunătăţirea 
cunoştinţelor sau competenţelor? 

Da, o activitate ..............…...……………..........   1  
Da, cel puţin două activităţi .............……..........   2  
Nu ......................................................................   3 Κ65 

                                                                                       INF
59. Vă rugăm să descrieţi domeniul primei activităţi 

educaţionale, cea mai recentă pe care aţi dobândit-o 
singur. 

Descrierea activităţii educaţiei informale  
..................................................................................................
..................................................................................................   

    Cod domeniu               
 (Cod din 3 cifre 010-863, 

vezi Anexa 4)
INFFIELD1

60. Care a fost principalul motiv pentru care aţi ales 
această primă activitate? 

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

INFPURP1
61. Care este principala metodă de învăţare informală 

utilizată pentru această activitate? 
A. Învăţând de la un membru al familiei, un 
prieten sau un coleg …...…...................…………. .....1  
B. Prin utilizarea de materiale tipărite (cărţi, 
reviste de specialitate, etc.)............................…… .....2  
C. Prin utilizarea calculatorul conectat sau nu la 
internet...........................................................................3  
D. De la televizor/radio/video  ......……................ .....4  

INFMETHOD1
62. Vă rugăm să descrieţi domeniul pentru cea de-a doua 

activitate educaţională, cea mai recentă pe care aţi 
dobândit-o singur. 

Descrierea activităţii educaţiei informale 
...............................................................................................
............................................................................................... 

                 Cod domeniu        
                                    (Cod din 3 cifre 010-863, 

                                                                      vezi Anexa 4) 
INFFIELD2 

63. Care a fost principalul motiv pentru care aţi ales 
această a doua activitate? 

Legat de locul de muncă ..............….....…......   1  
Personal/nelegat de locul de muncă ...............   2  

INFPURP2
 
 
 
 

 
 
 
 

64. Care este principala metodă folosită pentru 
învăţarea celei de-a doua activităţi? 

A. Învăţând de la un membru al familiei, un prieten 
sau un coleg …...…...................………….................... 1
B. Prin utilizarea de materiale tipărite (cărţi, reviste de 
specialitate, etc.)............................……........................ 2
C. Prin utilizarea calculatorul conectat sau nu la 
internet.............................................................................3
D. De la televizor/radio/video  ......……....................... 4

INFMETHOD2
 

V. UTILIZAREA CALCULATORULUI 
 

65. Care dintre următoarele activităţi referitoare la 
calculator au fost deja realizate de dumneavoastră? 

  
 Da Nu 

A. Copierea sau mutarea unui fişier sau a unui 
director .......................................................................... 1 2  
B. Utilizarea instrumentelor de copiere şi de lipire 
pentru a multiplica şi pentru a muta informaţiile în 
cadrul unui document .................................................... 1 2  
C. Utilizând formule aritmetice de bază într-un 
fişier (de ex. fişier Ecxel) .............................................. 1 2  
D. Comprimarea fişierelor ............................................. 1 2  
E. Conectarea şi instalarea unei noi componente de 
calculator (ex. modem) .................................................. 1 2  
F. Scrierea unui program de calculator utilizând un 
limbaj de programare..................................................... 1 2  
G. Transferarea fişierelor între calculator şi alte 
aparate (camere video digitale sau telefoane mobile, 
player mp3/mp4) ........................................................... 1 2  
H. Modificarea sau verificarea parametrilor şi 
configuraţiei aplicaţiei (exceptând browser-ele de 
internet) ........................................................................ 1 2  
I. Crearea unei prezentări incluzând imagini, sunete, 
video sau grafice cu programe informatice (de ex. 
Power Point ş.a)............................................................. 1 2  
J. Instalarea unui nou sistem de operare sau 
recuperea unuia vechi .................................................... 1 2  
K. Niciodată nu am utilizat calculatorul sau una din 
activităţile menţionate mai sus....................................... 98  
L. Nu răspund ................................................................ 99  

ICTCOMPUTER
66. Care dintre următoarele activităţi referitoare la 

internet au fost deja realizate de dumneavoastră? 
  

A. Folosirea unui sistem de căutare pentru a găsi 
informaţii ....................................................................... Da Nu 
B. Transmiterea e-mailurilor cu fişiere ataşate 
(documente, imagini, etc.) ............................................ 1 2  
C. Postarea de mesaje la camere de chat, grupuri de 
discuţii sau forum de discuţii online (ex. site-urile 
de reţele sociale) ........................................................... 1 2  
D. Utilizarea internetului pentru a efectua apeluri 
telefonice ...................................................................... 1 2  
E. Utilizarea reţelelor de fişiere pentru schimburi de 
filme, muzică ................................................................ 1 2  
F. Crearea unei pagini de internet ................................. 1 2  
G. Încărcarea către anumite site-uri de jocuri, 
imagini, filme sau muzică şi site-uri de socializare 
gen facebook.................................................................. 1 2  
H. Modificarea setărilor de securitate a browser-ului 
de internet ...................................................................... 1 2  
I. Niciodată nu am utilizat internetul sau una din 
activităţile menţionate mai sus....................................... 98  
J. Nu răspund................................................................. 99  
 ICTINTERNET
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VI. COMPETENŢE LINGVISTICE 
 

67. Care este limba dumneavoastră maternă? 
 1. Prima limbă maternă  ................................. |__|__| 
   2. A doua limbă maternă ................................ |__|__| 

(vezi anexa5)
LANGMOTHER

 

Instrucţiuni pentru operatorii de interviu:  
Dacă respondentul răspunde că limba maternă este una dintre cele mai 
cunoscute limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, 
germana, spaniola şi rusa) atunci el nu poate considera această limbă 
materna ca fiind limbă străină. 
 

68. Cunoaşteţi alte limbi străine cu excepţia limbilor 
materne? 

 1. Numărul limbilor străine cunoscute |__|__|  
01-98 

 2. Nu răspund ...........................................  99 Κ74 
 

69. Vă rugăm să specificaţi toate limbile străine pe care 
le cunoaşteţi. 

 1.  Prima limbă străină .........................................|__|__|  
 2.  A doua limbă străină .......................................|__|__|  
 3. A treia limbă  străină .......................................|__|__|  
 4. A patra limbă  străină ......................................|__|__|  
 5. A cincea limbă  străină ....................................|__|__|  
 6. A şasea limbă  străină ......................................|__|__|  
 7. A şaptea limbă  străină ....................................|__|__|  
 8. Nu cunosc nici o limbă străină.....................  98 Κ74 

(vezi anexa 5) 
LANGUSED 

 
70. Vă rugăm să menţionaţi prima limbă străină de 

circulaţie internaţională dintre limbile străine 
menţionate anterior (excluzând limba maternă) pe 
care o cunoaşteţi cel mai bine? 

  Menţionaţi ............................................................... |__|__| 
                                                                          (vezi anexa 5) 
Nu răspund  ........................................................... 99 Κ74

INTLANGBEST1
 

71. Vă rugăm alegeţi varianta care descrie cel mai bine 
cunoştinţele dumneavoastră cu privire la prima 
limbă străină de circulaţie internaţională (exclusiv 
limba maternă). 

A. Pot înţelege şi utiliza expresiile uzuale cele mai 
cunoscute. Utilizez limbajul legat de situaţii şi 
lucruri familiare .........................................................

 
  
 
1

B. Pot înţelege esenţialul dintr-un limbaj clar şi pot 
formula un text simplu. Pot descrie experienţe şi 
evenimente şi pot comunica destul de fluent ............

 
2

C. Pot înţelege o gamă largă de texte complicate şi 
mă pot exprima cu flexibilitate în limba 
respectivă. Stăpânesc limba respectivă aproape 
perfect........................................................................

 
3

D. Nu răspund……………………………….... 9 Κ74 
 LANGLEVEL1
Instrucţiuni pentru operatorii de interviu: 
Întrebările următoare se referă la a doua limbă străină care trebuie să fie 
diferită de prima limbă străină. 
 
 
 
 

72. Vă rugăm să menţionaţi a doua limbă străină de 
circulaţie internaţională dintre limbile străine 
menţionate la întrebarea 69 (excluzând limba 
maternă) pe care o cunoaşteţi cel mai bine?  

  Menţionaţi  ..............................................................|__|__| 
                                                                             (vezi anexa 5)

Nu răspund  ........................................................... 99 Κ74
INTLANGBEST2

73. Vă rugăm alegeţi varianta care descrie cel mai bine 
cunoştinţele dumneavoastră cu privire la a doua 
limbă străină de circulaţie internaţională (exclusiv 
limba maternă). 

A. Pot înţelege şi utiliza expresiile uzuale cele 
mai cunoscute. Utilizez limbajul legat de 
situaţii şi lucruri familiare ...............................

  
 
 1   

B. Pot înţelege esenţialul dintr-un limbaj clar şi 
pot formula un text simplu. Pot descrie 
experienţe şi evenimente şi pot comunica 
destul de fluent ............................................... 2   

C. Pot înţelege o gamă largă de texte 
complicate şi mă pot exprima cu 
flexibilitate în limba respectivă. Stăpânesc 
limba respectivă aproape perfect ..................... 3   

D. Nu răspund ...................................................... 9  
 LANGLEVEL2
 

VII. PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA 
CULTURALĂ 

 

74. În ultimele 12 luni de câte ori aţi participat la un 
spectacol (piese de teatru, concerte, spectacole de 
operă, balet şi spectacole de dans)? 

 De 1-6 ori în ultimele 12 luni …………………  1   
 Mai mult de 6 ori în ultimele 12 luni ………….  2  
 Niciodată ..........................................................  3  
 Nu răspund………………………..……………  9  
 CULTPAR1
 
75. În ultimele 12 luni de câte ori aţi fost la cinema? 
 1-6 ori în ultimele 12 luni…….……………..  1   
 Mai mult de 6 ori în ultimele 12 luni ……….  2  
 Niciodată ......................................................  3  
 Nu răspund………………..…………………  9  
 CULTPAR2
76. În ultimele 12 luni cât de des aţi vizitat siturile 

culturale? 
 De 1-6 ori în ultimele 12 luni ……….……..  1   
 Mai mult de 6 ori în ultimele 12 luni ….…..  2  
 Niciodată ........................................................  3  
 Nu răspund…………………………..………  9  
 CULTPAR3
 
77. În ultimele 12 luni cât de des aţi participat la

manifestări sportive în direct? 
 De 1-6 ori în ultimele 12 luni ..........................  1   
 Mai mult de 6 ori în ultimele 12 luni...............  2  
 Niciodată .........................................................  3  
 Nu răspund…………………………..………  9  
 CULTPAR4
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78. În ultimele 12 luni cât de des aţi citit ziarele (ziare
tipărite sau de pe internet)? 

 Zilnic sau aproape zilnic .....................................  1   
 Cel puţin o dată pe săptămână (dar nu zilnic)......  2  
 Cel puţin o dată pe lună (dar nu săptămânal) ......  3  
 Mai puţin de o dată pe lună ................................  4  
 Niciodată ............................................................  5  
 Nu răspund ..........................................................  9  
 CULTNEWS
79. În ultimele 12 luni, aţi citit o carte, ca o activitate de

petrecere a timpului liber? 
 Da .................................................................  1   
 Nu .................................................................  2    Κ81 
 Nu răspund ...................................................  9  
 CULTBOOK
 
80. În ultimele 12 luni, care este numărul aproximativ de

cărţi pe care le-aţi citit? 
 Mai puţin de 5 cărţi..........................................  1   
 Între 5 şi 10 cărti..............................................  2  
 Peste 10 cărţi ...................................................  3  
 Nu răspund ......................................................  9  
 CULTBOOKNUM
81. În ultimul an aţi participat la: 

  
 Da Nu 

Activităti ale partidelor politice sau ale 

sindicatelor...................................................... 1  2  

Activităţi ale asociaţiilor profesionale ............ 1  2  

Activităţi ale centrelor sau organizaţiilor de 

recreere ........................................................... 1  2  

Activităţi ale organizaţiilor de caritate............ 1  2  

Activităţi voluntare informale......................... 1  2  

Activităţi ale organizaţiilor religioase............. 1  2  

Nici o activitate din cele menţionate mai sus.. 8  

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

 

IX. EDUCAŢIA PĂRINŢILOR 
Instrucţiuni pentru operatorii de interviu:  
Perioada de referinţă pentru aceste variabile este atunci când 
respondentul a fost tânăr şi a avut vârsta cuprinsă între 12 şi 16 
ani. În cazul în care respondentul ezită şi nu îşi aduce aminte, 
atunci se poate considera vârsta de 14 ani a respondentului.  
 

82. Când dvs. aveaţi între 12 şi 16 ani, care era nivelul 
de educaţie al tatălui dumneavoastră (tutorelui de 
sex masculin)? 

 Fără şcoală absolvită ..........................................  1  

 Nivel primar (cl 1÷4)..........................................  2  

 Nivel gimnazial (cl 5÷7/8)..................................  3  

 Nivel profesional (2÷5 ani) ................................   4   

 Nivel liceal (clasele 9÷10)..................................   5   

 Nivel liceal (clasele 9÷12/13).............................   6   

 Nivel postliceal şi tehnic de maiştri (1÷3 ani) ....   7  

 
Nivel universitar de scurtă durată (colegii) (2-

4 ani)...................................................................   8  

 Nivel universitar de lungă durată (4÷6 ani)........   9  

 Licenţă tip Bologna (de 3÷5 ani)........................ 10  

 Master tip Bologna (de 1÷2 ani)......................... 11  

 

Postuniversitar -master, studii aprofundate, 

alte studii postuniversitare de specializare (de 

la 6 luni la 2 ani).................................................

 

12  

 Doctorat  (3-5 ani) .............................................. 13  

 Postdoctorat (1-2 ani) ........................................ 14  

 Nu este cazul (nu are tată) .................................  97  

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

 HATFATHER 

83. Când dvs. aveaţi între 12 şi 16 ani, care era nivelul 
de educaţie al mamei dumneavoastră (tutorelui de 
sex feminin)? 

 Fără şcoală absolvită .........................................  1  

 Nivel primar (cl 1÷4)..........................................  2  

 Nivel gimnazial (cl 5÷7/8)..................................  3  

 Nivel profesional (2÷5 ani) ...............................   4   

 Nivel liceal (clasele 9÷10)..................................   5   

 Nivel liceal (clasele 9÷12/13).............................   6   

 Nivel postliceal şi tehnic de maiştri (1÷3 ani) ....   7  

 
Nivel universitar de scurtă durată (colegii) ) 

(2-4 ani) ..............................................................
  8  

 Nivel universitar de lungă durată (4÷6 ani)........   9  

 Licenţă tip Bologna (de 3÷5 ani)........................ 10  

 Master tip Bologna (de 1÷2 ani)......................... 11  

 

Postuniversitar -master, studii aprofundate, 

alte studii postuniversitare de specializare (de 

la 6 luni la 2 ani).................................................

 

12  

 Doctorat  (3-5 ani) .............................................. 13  

 Postdoctorat (1-2 ani) ......................................... 14  

 Nu este cazul (nu are mamă) .............................  97  

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

 HATMOTHER 
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Instrucţiuni pentru operatorii de interviu:  
Dacă tatăl/mama au avut / au mai mult de o slujbă în acelaşi 
timp, ocupaţia se referă la slujba principală.  Dacă pe parcursul 
perioadei de referinţă tatăl/mama nu au avut o slujbă, întrebările 
84, 85 se referă la ultima ocupaţie principală.  
 

84. Când dvs. aveaţi între 12 şi 16 ani, care a fost 
principala ocupaţie a tatălui? 

Meseria sau funcţia cu specialitatea efectiv exercitată 
(Scurtă descriere).........................................................
 ....................................................................................

                   
                  
                     (vezi Anexa 3) 

Atenţie! 
Ocupaţie poate fi, de ex. mecanic auto 
Descrierea ei este: reparaţii auto 

  COR 2011 

 
 
 
 
 
 
 

Nu este cazul (nu are tată, tatăl nu a lucrat  niciodată) ...97  
Nu răspund .....................................................................99  

 ISCOFATHER 
85. Când dvs. aveaţi între 12 şi 16 ani, care a fost 

principala ocupaţie a mamei? 
Meseria sau funcţia cu specialitatea efectiv exercitată 
(Scurtă descriere).........................................................
 ....................................................................................

                   
                  
                     (vezi Anexa 3) 

Atenţie! 
Ocupaţie poate fi, de ex. mecanic auto 
Descrierea ei este: reparaţii auto 

  COR 2008 

 
 
 
 
 
 
 

Nu este cazul (nu are mamă, mama nu a lucrat  
niciodată) ....................................................................

 

97  

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

ISCOMOTHER 
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