
    
 

 

 

PIAAC – Studiul internațional privind competențele de zi cu zi ale 

adulților 

Ce înseamnă PIAAC? 

PIAAC este un acronim pentru Programme for the International Assessment of Adult Competencies 
și este un studiu realizat de OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), care 
examinează deprinderile de viață ale adulților din peste 30 de țări, în cadrul unei comparații 

internaționale. 

Care sunt obiectivele studiului PIAAC? 

Fie că mergeți la supermarket, la medic sau la serviciu – peste tot, în fiecare zi, îndepliniți diferite 
sarcini și folosiți competențe esențiale, fără să fiți întotdeauna conștient de acest lucru. Scopul 

studiului PIAAC este de a oferi informații despre aceste deprinderi de viață în rândul populației 

adulte din Germania, dar și în cadrul unei comparații internaționale. Rezultatele studiului servesc 
drept bază pentru decizii politice importante, de exemplu, pentru îmbunătățirea ofertelor 

educaționale și a șanselor de pe piața muncii din Germania. 

Cine realizează studiul PIAAC în Germania? 

PIAAC este un studiu de interes public și este finanțat în Germania de Ministerul Federal al 

Educației și Cercetării (BMBF) și este condus de GESIS – Institutul Leibniz pentru Științe Sociale. 
Sondarea persoanelor selectate pentru studiul PIAAC este realizată de intervievatori cu pregătire 

profesională de la Institutul de sondaj Kantar . 

Cine este intervievat? 

În cadrul studiului PIAAC, sunt intervievate persoane cu vârste cuprinse între 16 și 65 de ani, care 

locuiesc în Germania. 

Cum ați fost selectat pentru studiul PIAAC? 

Din cele aproximativ 54 de milioane de persoane cu vârste cuprinse între 16 și 65 de ani, care 
trăiesc în Germania, au fost selectate câteva mii de persoane pentru a participa la PIAAC – iar 
dumneavoastră vă numărați printre ele! Toate persoanele selectate au fost extrase aleatoriu din 

registrele birourilor de evidență a populației. 

Pot participa și dacă nu vorbesc foarte bine limba germană? 

Da, toate persoanele selectate pentru studiul PIAAC pot și ar trebui să participe la sondaj! 

În cadrul studiului PIAAC, toate persoanele care locuiesc în Germania trebuie să fie luate în 

considerare în mod egal, indiferent de originea lor și de competențele lor lingvistice. În cazul în 
care nu vorbiți foarte bine limba germană, cineva vă poate traduce părțile individuale ale 
sondajului. Această persoană poate fi, de exemplu, o persoană din gospodăria dumneavoastră 
sau un prieten/o prietenă. Intervievatorul dumneavoastră ar putea, de asemenea, să se ocupe de 

găsirea unei alte persoane potrivite. 
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Cum se desfășoară interviul? 

Intervievatorul dumneavoastră va stabili o oră potrivită pentru interviu, care va dura cca. două 
ore. La acest interviu vi se vor pune mai întâi întrebări generale despre dumneavoastră, de 
exemplu, despre educație, activitatea lucrativă sau circumstanțele actuale din viața 
dumneavoastră. După aceea, veți edita pe o tabletă, sarcini pe care le-ați putea întâlni în viața de 

zi cu zi. Exemple de astfel de sarcini: (1) citirea prospectului unui medicament pentru a vedea cât 

timp poate fi administrat medicamentul, (2) găsirea celei mai bune oferte dintr-o serie de oferte 

speciale sau (3) schimbarea unui produs comandat online. 

De ce ar trebui să participați la studiul PIAAC? 

Participarea la studiul PIAAC este bineînțeles voluntară. Cu toate acestea, pentru ca rezultatele să 

fie concludente pentru Germania, este necesar să se reflecte diversitatea societății. Prin urmare, 
ar trebui să participe cât mai multe persoane diferite posibil. Acest lucru înseamnă că și 

participarea dumneavoastră contează! 

În plus, sondajul este interesant și distractiv – așa ne-au spus mulți participanți. În semn de 

mulțumire, veți primi 50 de euro  pentru timpul acordat. 

Cum rămâne cu protecția datelor? 

Studiul PIAAC se desfășoară în conformitate cu normele în vigoare în domeniul protecției datelor. 

Toate datele cu caracter personal sunt tratate ca fiind strict confidențiale.  

Informații se găsesc în fișa de confidențialitate PIAAC, disponibilă în mai multe limbi 

(www.gesis.org/info/piaac/datenschutz). Puteți, de asemenea, să îl întrebați și pe intervievatorul 

dumneavoastră despre acest lucru. 

Cum avem grijă de sănătatea dumneavoastră? 

Deoarece sănătatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi este de la sine înțeles că 
pe tot parcursul sondajului PIAAC se respectă toate măsurile de siguranță Anticovid necesare.  
Informații detaliate în acest sens se găsesc pe pagina Web PIAAC pentru participanți 

(www.gesis.org/info/piaac/gesundheit). 

Mai aveți și alte întrebări? 

Pe pagina Web PIAAC pentru participanți, la GESIS, puteți găsi informații 
detaliate despre studiu (www.gesis.org/info/piaac). În afară de aceasta, 

Institutul de sondaj Kantar a înființat o linie telefonică gratuită care poate fi 
apelată la numărul 0800/100 1425. Echipa PIAAC de la Kantar este disponibilă 

pentru a vă răspunde la întrebări, de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00. 
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