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AMIGO - trim. II 2009 
 

ANCHETA COMPLEMENTARĂ 
Accesul Tinerilor pe Pia ţa For ţei de Munc ă 

 
CIC 2009 

Precizări metodologice 
 

Ancheta complementară „Accesul Tinerilor pe Pia ţa For ţei de Munc ă”  este un modul 
ataşat anchetei forţei de muncă în gospodării (AMIGO), care se realizează numai în 
trimestrul II 2009 . Obiectivul acestei cercetări este asigurarea informaţiilor referitoare 
la caracteristicile tranziţiei de la educaţie la viaţa profesională a persoanelor de 15–34 
ani, flexibilitatea pieţei muncii pentru tineri, prin prisma condiţiilor şi gradului de acces 
la un loc de muncă. 

 
1. Sfera de cuprindere: 

Ancheta complementară “Accesul Tinerilor pe Pia ţa For ţei de Munc ă” se adresează tuturor persoanelor 
rezidente permanent sau temporar în România, membre ale gospodăriilor din locuinţele selectate pentru 
AMIGO, cu vârsta cuprinsă între 15-34 ani (inclusiv), pentru care se completează chestionarul individual CI.  
Persoanele de 15-34 ani (inclusiv), care formează obiectul anchetei CIC 2009, sunt persoanele născute 
în următoarea perioadă: 

Dacă prelucrarea se face pentru: 
Perioada va fi: 

Începutul perioadei Sfârşitul perioadei 
LUNA ANUL luna 1 anul1  luna 2 anul 2 

04 2009 05 1974 04 1994 
05 2009 06 1974 05 1994 
06 2009 07 1974 06 1994 

 
LUNA este preluată din LG  
 luna 1 = LUNA + 1; 
 luna 2 = LUNA 
 

2. Completarea chestionarului: 
Colectarea informaţiilor se realizează prin chestionarul individual complementar CIC 2009, care 
conţine date de identificare, urmate de întrebări structurate în 4 module referitoare la: 
� IEŞIREA DIN SISTEMUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE � TRANZIŢIA DE LA ŞCOALǍ LA MUNCǍ 
� PRIMUL LOC DE MUNCǍ SEMNIFICATIV � INFORMAŢII REFERITOARE LA PĂRINŢI 

 
IEŞ IREA DIN SISTEMUL NA Ţ IONAL DE EDUCA Ţ IE  

 
Primul modul al chestionarului permite colectarea informaţiilor privind Ieşirea din sistemul na ţional de 
educa ţie. 
Sistemul Na ţional de Educa ţie cuprinde toate formele de instruire corespunzătoare următoarelor tipuri 
de învăţământ (public sau privat): 
• primar, gimnazial; 
• profesional, liceal (inclusiv treapta I ), postliceal; 
• universitar (de scurtă/lungă durată, licenţă, masterat de pregătire complementară, masterat de 
aprofundare, doctorat, postuniversitar de specializare, perfecţionare sau MBA). 

Sunt incluse  formele de instruire organizate ca învăţământ de zi, seral, cu frecvenţă redusă, la distanţă 
sau special. 
Sunt excluse  formele de instruire corespunzătoare formării profesionale continue, respectiv desfăşurate 
în cadrul activităţii profesionale. 

“Ieşirea din sistemul na ţional de educa ţie"  se referă la încetarea participării la o formă de instruire în 
urma: 

- absolvirii unui nivel de instruire (cu sau fără diplomă); 
- părăsirii voluntare sau nu a studiilor în perioada participării la un nivel de instruire, înainte de a-l fi 

absolvit, cu sau fără intenţia de reluare a studiilor. 
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• “Ieşirea din sistemul naţional de educaţie"  (întreruperea studiilor) poate fi singulară sau multiplă.  
Colectarea informaţiilor se realizează pentru : 
• ieşirea singulară, în cazul în care părăsirea sistemului naţional de educaţie a avut loc o singură dată, 

după absolvirea (cu sau fără diplomă) celui mai înalt nivel de educaţie;  
• ieşirea cea mai recentă din sistemul naţional de educaţie, în cazul în care repondentul şi-a intrerupt 

studiile, părăsind sistemul naţional de educaţie de mai multe ori pînă la împlinirea vârstei de 35 ani. 
 

ATENŢ IE! Întreb ările 1-4 se referă, în funcţie de numărul ieşirilor din sistemul naţional 
de educaţie, la ieşirea singular ă (dacă există) sau la cea mai recent ă 
ieşire  (pentru ieşirile multiple) din sistemul naţional de educaţie. 

Întrebarea 1 
1. Care a fost cea mai recent ă dată a ieşirii din cadrul sistemului na ţional de educa ţie?  

Luna  ................................................................................................................................ |_ |_ |  LUNPAR 

Anul................................................................................................................................|_ |_ |_ |_ |  ANPAR 
• Încă urmez o formă de instruie în sistem  ................................................................................................1 � ���� 4 
• Nu am urmat niciodată o formă de instruire în sistem  ................................................................2 � ���� 17 

NUPAR 
Pentru cei care au ieşit din sistemul naţional de educaţie se vor completa luna şi anul ieşirii.  
 
 Aten ţie!  La codificarea informaţiilor colectate prin această întrebare se va completa codul corespunzător 

lunii cu 2 cifre arabe, iar codul anului cu 4 cifre. 
Exemple: 

o Pentru luna februarie, LUNPAR : 02.   
o Pentru An,                   ANPAR   : 1990 

• Codul 1  se marchează pentru persoanele care încă urmează o formă de instruire în cadrul sistemului 
naţional de educaţie. 
• Pentru persoanele care nu au urmat niciodatã o formã de instruire in cadrul sistemului se bifeazã 
Codul 2.  

Întrebarea 2  
2. Care a fost modalitatea  de ie şire din sistemul na ţional d e educa ţie?  

� absolvire cu diplomă. ................................................................................................................................1 �  
� absolvire fără diplomă ................................................................................................................................2 �  
� abandon şcolar (părăsirea studiilor în timpul unui nivel de instruire)  ................................ 3 �  
� exmatriculare ................................................................................................................................ 4 �  
� altă metodă (precizaţi)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 �  

MODPAR 

• Se bifează varianta de răspuns corespunzătoare codului  1 în situaţia în care repondentul a absolvit o 
formă de instruire urmată de eliberarea unei diplome. 
• Codul 2 se va marca pentru persoanele care au absolvit o formă de instruire fără obţinerea unei 
diplome. Se consideră ieşire din sistemul de educaţie prin absolvire fără diplomă, cazul în care o 
persoană a finalizat un nivel de instruire, dar nu  a obţinut un atestat/certificat/diplomă de absolvire. 

Exemplu: 
o Repondentul a urmat cursurile clasei a XII-a, dar nu a promovat examenul de bacalaureat şi a 

renunţat să mai continue studiile. În acest caz la întrebarea 2 se va bifa codul 2. 
o Repondentul a urmat cursuri universitare, dar nu a promovat examenul de licenţă. În acest caz la 

întrebarea 2 se va bifa codul 2. 
• Se bifează codul 3  pentru persoanele care au abandonat urmarea unei forme de instruire. Se 
consideră părăsire prin abandon şcolar, cazul în care o persoană renunţă la frecventarea cursurilor 
şcolare din proprie iniţiativă, în timpul anului şcolar, fără a-l încheia. 

Exemple: 
o În timpul clasei a VII-a, la mijlocul anului şcolar, repondentul părăseşte din proprie iniţiativă 

cursurile şcolare şi nu mai revine la cursuri în următorul an şcolar. În acest caz avem situaţia unui 
abandon la nivel gimnazial (nivelul şcolii de cel mai înalt grad absolvite este cel primar). 

o La sfârşitul clasei a XI-a, indiferent dacă a promovat sau nu anul, o persoană renunţă să mai 
continue studiile. Avem de-a face cu un abandon la nivelul liceal (nivelul şcolii de cel mai înalt grad 
absolvite este cel gimnazial). 

• Dacă răspunsul repondentului nu se poate încadra în niciuna dintre variantele de răspuns pentru 
întrebarea 4, atunci se va marca codul 5 şi obligatoriu se va transcrie pe chestionar şi modalitatea 
indicată de repondent. 
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Întrebarea 3 
3. Care a fost motivul principal pentru care a ţi ieşit din sistemul na ţional de educa ţie?  

� absolvire (cu sau fără diplomă) ................................................................................................................................1 � 
� cheltuieli ridicate de şcolarizare (manuale, rechizite, uniforme etc.)  ................................................................2 � 
� probleme legate de transport (cheltuieli ridicate, lipsa mijloacelor de transport adecvate)  ................................3 � 
� sistem educaţional inadecvat (nu corespunde cerinţelor personale sau cerinţelor pieţii, programa 
şcolară încărcată, sistemul de organizare şi de predare rigid etc.)  ................................................................4 � 

� probleme personale sau familiale (consum de droguri şi alcool, motive religioase, atitudinea 
refractară a părinţilor, îngrijirea membrilor familiei, dezmembrarea familiei)  ................................................................5 � 

� dorinţa de a munci (motive financiare, preferă munca în locul şcolii)  ................................................................6 � 
� discriminare (etnică, religioasă etc.)  ................................................................................................................................7 � 
� violenţă (din partea adulţilor, bandelor de cartier, colegilor)  ................................................................................................8 � 
� eşecuri repetate  ................................................................................................................................................................9 � 
� alte motive (precizaţi) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  10 � 

MOTPAR 
 
Deoarece întrebarea presupune alegerea unui singur motiv principal de ieşire din sistemul naţional de 
educaţie, operatorul de interviu va citi repondentului toate variantele de răspuns şi va oferi lãmuririle 
necesare pentru fiecare dintre variante, astfel încât acesta să poată selecta motivul principal. Înregistrarea 
răspunsului se va face numai dup ă citirea  tuturor variantelor de răspuns. 
• Se marchează căsuţa corespunzătoare codului 1  numai în cazul în care persoana declară ca motiv 
principal al părăsirii unei forme de instruire absolvirea (cu sau fără diplomă). 
• Se bifează codul 2  pentru persoana care declară ca motiv principal al părăsirii sistemului educaţional 
faptul că nu a avut posibilităţi financiare pentru a continua studiile datorită cheltuielilor ridicate cu 
manualele, rechizitele, uniformele, cazarea, taxele şcolare etc.  
Dacă repondentul a absolvit 12 clase, dar declară ca motiv principal de părăsire a şcolii pe cel de ordin 
financiar (nu a putut continua studiile la facultate pentru că nu avea posibilităţi financiare) se va marca 
codul 2. 
• Codul 3  se va bifa pentru persoana care declară ca motiv principal al părăsirii sistemului educaţional 
cheltuielile ridicate cu transportul către şi de la şcoală, lipsa mijloacelor de transport adecvate (în timpul 
necesar ajungerii la şcoală). 
• Se va bifa codul 4  în situaţia unei persoane care declară ca motiv principal al părăsirii sistemului 
educaţional faptul că şcoala nu răspundea cerinţelor personale de instruire, sau sistemul de organizare şi 
de predare era rigid, sau programa şcolară depăşea posibilităţile de asimilare ale persoanei respective. 

Exemple pentru care se bifează codul 4: 
o Persoana a părăsit Institutul Politehnic deoarece a considerat că nu-şi va găsi un loc de muncă 

în domeniul de activitate cerut de absolvirea acestui institut. 
o Persoana a părăsit şcoala profesională deoarece nu-i  plăcea meseria pe care o învăţa. 
o Persoana a părăsit liceul deoarece nu făcea faţă ritmului predării. 
o Persoana a părăsit gimnaziul deoarece nu putea să ajungă la ora începerii cursurilor. 

 
• La codul 5  se vor încadra persoanele care declară ca motiv principal al părăsirii sistemului 
educaţional consumul de droguri sau alcool, orientările religioase avute care nu au permis urmarea 
cursurilor, atitudinea refractară a părinţilor faţă de urmarea unor studii, îngrijirea fraţilor mai mici ori a unui 
părinte bolnav, divorţul părinţilor. 
• Se bifează codul 6  pentru persoana care declară ca motiv principal al părăsirii sistemului educaţional 
faptul că a preferat să muncească din diferite motive (de exemplu pentru a fi independentă din punct de 
vedere financiar). 
• Codul 7  este bifat pentru persoana care declară ca motiv principal al părăsirii sistemului educaţional 
discriminarea de orice natură. 
• Bifarea codului 8  se realizează pentru persoana care declară ca motiv principal al părăsirii sistemului 
educaţional faptul că a fost supusă unor acte de violenţă (agresare fizică, verbală, în şcoală sau în 
apropierea şcolii etc.). 
• Se bifează codul 9  pentru persoana care declară ca motiv principal al părăsirii sistemului educaţional 
faptul că a suferit eşecuri repetate (a rămas de mai multe ori repetentă, nu a promovat de mai multe ori 
un examen etc.).  
• Dacă motivul formulat de repondent nu poate fi încadrat în niciunul din situaţiile specificate pentru 
codurile anterioare, se înscrie obligatoriu motivul considerat principal în spaţiul rezervat şi se marchează 
codul 10 . 
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Întrebarea 4 
4.  În perioada în care a ţi urmat o form ă de instruire în cadrul sistemul na ţional de educa ţie aţi desf ăşurat 

o activitate economic ă remunerat ă pentru cel pu ţin o lun ă pe an? 
Se va avea în vedere întreaga perioad ă (indiferent de numărul eventualelor întreruperi) în care persoana a 
urmat o formă de instruire în cadrul sistemului naţional de educaţie 

DA,   
o în cadrul programului educaţional (practică sau ucenicie remunerată)  ................................1 �  
o în afara programului educaţional  ................................................................................................2 �  
o în perioada/perioadele de întrerupere a studiilor ................................................................3 �  

NU,   
o deloc / mai puţin de o lună pe an................................................................................................4 �  

ACTSNE 
Scopul acestei întrebări este de a identifica, pentru perioada urmării unei forme de instruire în sistemul 
naţional de educaţie, experienţa practică dobândită în exercitarea unei activităţi economice, cu distincţie 
între cea obligatorie conform programului şcolar şi cea exercitată din proprie iniţiativă în scopul obţinerii 
unor venituri sau din alte motive care nu au legătură cu programa şcolară. 
Pentru a răspunde corect la această întrebare se va avea în vedere întreaga perioad ă în care persoana 
a urmat o form ă de instruire  în sistemul naţional de educaţie, indiferent de numărul eventualelor 
întreruperi din perioada studiilor. 
Se vor avea în vedere numai activităţile remunerate care s-au desfăşurat pe durata cel puţin a unei luni  
într-un an calandaristic (minim 4 săptămâni lucrate cu program complet sau 8 săptămâni lucrate cu 
program parţial sau 150 de ore lucrate în cursul unui an). 
Deoarece întrebarea accept ă răspuns multiplu , operatorul de interviu va citi repondentului toate 
variantele de răspuns oferind explicaţiile corespunzătoare fiecărei variante şi va preciza că se pot alege 
mai multe r ăspunsuri . 

• Se marchează codul 1  pentru persoanele care au desfăşurat o activitate economică remunerată, 
indiferent de nivelul remunerării, în perioada în care au urmat o formă de instruire, ca parte integrată a 
programei şcolare (ucenicie/ practică). 

Exemplu : 
o Persoana a urmat cursurile unei şcoli profesionale, cu specializarea bucătar, timp în care a 

făcut practică în acelaşi domeniu, fiind remunerat pentru această activitate. 
• Bifarea codului 2 se realizează pentru persoana care a desfăşurat o activitate economică în perioada 
în care a urmat o formă de instruire independent de programa şcolară şi indiferent de tipul activităţii 
(conform profilului şcolii frecventate sau nu). 

Exemplu : 
o Persoana a urmat cursurile unei şcoli profesionale, cu specializarea bucătar, timp în care a 

avut un loc de muncă remunerat la o agenţie de asigurări. 
o Persoana a urmat cursurile unei şcoli profesionale, cu specializarea bucătar, iar în timpul 

vacanţei de vară a lucrat pentru 2 luni ca ajutor de bucătar pe litoral. 
• Bifarea codului 3 se realizează pentru persoana care a desfăşurat o activitate economică în perioada 
în care a urmat o formă de instruire, în perioada /perioadele de întrerupere a studiilor. 

Înt rebarea 5  se referă  la modul de desfăşurare a stud i i lo r medi i  absolv i te  
în cadrul s istemulu i na ţ ional de educa ţ ie,  respect iv  a n ive lur i lor :  l iceal 
( inclusiv t reapta I ) ,  pro fesional ,  complementar sau  de ucenici ,  
post l iceal de special i tate sau tehnic de mai ş t r i  (ch iar  dacă  repondentul  a 
absolv i t  u l ter ior  un n ive l de ins tru ire super ior) .  

 
Întrebarea 5 
5. Preciza ţi modul de desf ăşurare a studiilor de nivel mediu  absolvite:  

� Numai cursuri teoretice ................................................................................................................................1 �  
� In principal cursuri teoretice, dar alternând cu cele practice (practică în producţie)   

� în cadrul şcolii ................................................................................................................................2 �  
� în afara şcolii, în cadrul unor unităţi economice ................................................................3 �  
� atît în cadrul şcolii cât şi în unităţi economice  ................................................................4 �  

� In principal cursuri practice, dar alternând cu cele teoretice   
� în cadrul şcolii ................................................................................................................................5 �  
� în afara şcolii, în cadrul unor unităţi economice ................................................................6 �  
� atît în cadrul şcolii cât şi în unităţi economice  ................................................................7 �  

� Încă nu am absolvit un astfel de nivel de instruire ................................................................ 8 �  
 DESF 

M  
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Scopul întrebării este de a identifica modalitatea în care repondentul şi-a însuşit cunoştinţele predate în 
perioada studiilor de nivel mediu (liceal - inclusiv treapta I, profesional, complementar sau de ucenici, 
postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri). 
 
Întrebarea 5 se adresează tuturor persoanelor intervievate, indiferent de nivelul de instruire absolvit în 
cadrul sistemului naţional de educaţie, precizat în chestionarul CL2, variabila NIVS.  
Răspunsurile se vor completa după cum urmează: 

• Pentru absolvenţii de studii medii (liceal - inclusiv treapta I, profesional, complementar sau de 
ucenici, postliceal de specialitate sau tehnic de maiştr) se va bifa una dintre variantele de răspuns 
de la 1 la 7 în funcţie de modul de desfăşurare a procesului educaţional în cadrul celui mai înalt 
nivel de instruire mediu absolvit. 

• Pentru absolvenţii de studii superioare (universitar de scurtă sau lungă durată, masterat, doctorat) 
se va bifa una dintre variantele de răspuns de la 1 la 7 în funcţie modul de desfăşurare a 
procesului educaţional în cadrul celui mai înalt nivel de instruire mediu absolvit (respectiv 
liceal, în cele mai multe cazuri). 

• Pentru persoanele care au absolvit studii de nivel primar, gimnazial sau nu au absolvit nicio şcoală 
se va bifa varianta de răspuns 8. 

Exemple:  
o Dacă la data interviului persoana urmează sau a absolvit deja cursuri universitare, pentru a 

rãspunde la întrebarea 5  se va referi la modul de desfăşurare a ultimului nivel mediu absolvit 
(liceu sau şcoală post liceală);  

o Dacă persoana urmează o şcoală postliceală răspunsul la întrebarea 5 se va referi la şcoala de 
nivel mediu absolvită anterior (liceu). 

o Dacă la data interviului persoana a absolvit cursurile unei şcoli de nivel mediu liceal, inclusiv 
treapta 1  şi anterior a absolvit cursurile unei şcoli profesionale, pentru a răspunde la întrebarea 
5 se va referi la ultima şcoală absolvită, respectiv la liceu.  

 
• Bifarea codului 1  se realizeazã pentru persoanele care au participat în cadrul sistemului naţional de 
educaţie numai la cursuri teoretice. 
Unul dintre codurile 2-4 se va bifa pentru persoanele care au absolvit un nivel mediu de instruire în cadrul 
căruia s-au desfăşurat în special  cursuri teoretice care au alternat cu cele practice care s-au desfăşurat 
în diferite locaţii: în cadrul şcolii, în afara şcolii, atât în cadrul şcolii cât şi în afara şcolii. 

Exemple:  
o Persoana a absolvit „Liceul Marin Preda”, specializarea tehnician electronist; în cadrul 

procesului de educaţie a participat şi la cursuri practice în cadrul unităţii de învăţământ; se va 
bifa codul 2  . 

o Persoana a absolvit „Liceul Virgil Madgearu”, specializarea tehnician în gastronomie şi a 
participat la cursuri practice în cadrul unor unităţi economice se va marca varianta de răspuns 3.  

o Persoana a absolvit „Liceul Virgil Madgearu”,specializarea tehnician în gastronomie şi a 
participat la cursuri practice în cadrul unor unităţi economice (un restaurant independent de 
unitatea de învăţământ), precum şi în cadrul unui atelier specializat din unitatea de învăţământ 
se bifează codul 4.  

Codurile 5-7 se vor bifa pentru persoanele care au absolvit un nivel mediu de instruire în cadrul căruia    
s-au desfăşurat în special cursuri practice care au alternat cu cele teoretice şi s-au desfăşurat: în cadrul 
şcolii, în afara şcolii, atât în cadrul şcolii cât şi în afara şcolii. 
• Codul 8 este bifat pentru persoanele care declară că au absolvit studii de nivel primar, gimnazial sau 
nu au absolvit nicio şcoală la data interviului. 
 

PRIMUL LOC DE MUNCǍ SEMNIFICATIV 

 „Semnificativ ”  – este locul de muncă de orice fel, indiferent de statutul profesional deţinut, 
modalitatea de angajare (dacă este cazul), regimul de lucru (temporar sau permanent) sau 
programul de lucru (parţial sau complet), unde persoana a lucrat pentru salariu sau alte venituri în 
bani sau în natură pentru o perioad ă mai mare de 3 luni . 
Nu se iau în considerare activităţile voluntare sau în folosul comunităţii, serviciul militar obligatoriu, 
practica sau ucenicia neremunerată, activităţile din timpul vacanţelor şcolare. 
• Pentru persoanele care au avut mai multe locuri de muncă semnificative, se completează numai 
informaţiile referitoare la primul loc de muncă semnificativ. 
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Întrebarea 6 
6. După ultima ie şire din sistemul na ţional de educa ţie aţi avut/ave ţi un loc de munc ă semnificativ?  

DA,   
• actualul loc de muncă este primul meu loc de muncă semnificativ ................................................................1 �  
• dar am încetat activitatea la acel(e) loc(uri) de muncă   ................................................................2 �  

• NU am avut niciun loc de muncă semnificativ după ieşirea din sistemul naţional de educaţie ................................3 � ���� 15 
• Încă urmez o formă de instruire în sistemul naţional de educaţie ................................................................4 � ���� 17 

LOPAR 

• În situaţia în care repondentul a avut un prim loc de muncă semnificativ pe care îl are şi în momentul 
interviului se va bifa codul 1 .  
• Situaţia persoanei care a avut un prim loc de muncă semnificativ pe care l-a părăsit, având ulterior un 
alt/alte locuri de muncă semnificative, se încadrează la codul 2 .  
 

ATENŢ IE! Întreb ăr i le 7-14  se referă  la primul loc de munc ă  
semnif icat iv  pe care persoana l-a de ţ inut dup ă  ul t ima 
ieş i re  din sistemul na ţ ional de educa ţ ie.  

 
Întrebarea 7 
7. La ce dat ă aţi început activitatea la primul loc de munc ă semnificativ (dup ă ultima ie şire din sistemul 

naţional de educa ţie)?   
• luna  ................................................................................................................................................................|_ |_ |  LUNI 
• anul  ................................................................................................................................................................|_ |_ |_ |_ |  ANI 

Data completată la această întrebare poate fi anterioară, identică sau ulterioară celei de la întrebarea 2.  
Raportată la data ieşirii din sistemul naţional de educaţie, data începerii activităţii la primul loc de muncă 
semnificativ poate fi: 

• anterioar ă datei ie şirii din sistemul na ţional de educa ţie (Exemplu: persoana a început 
activitatea la un loc de muncă în timpul facultăţii, iar după absolvirea studiilor şi-a continuat 
activitatea la un alt loc de muncă sau la acelaşi loc de muncă).   
• ulterioar ă datei ie şirii din sistemul na ţional de educa ţie (Exemplu: persoana a început 
activitatea la un loc de muncă după finalizarea studiilor). 

 
Întrebarea 8 
8. La ce dat ă care a ţi încetat activitatea la acest loc de munc ă (dup ă ultima ie şire din sistemul na ţional de 

educa ţie)?    
• luna  ................................................................................................................................ |_ |_ |  LUNS 
• anul  ................................................................................................................................|_ |_ |_ |_ |  ANS 

• încă lucrez la acel loc de muncă ................................................................................................ 1 � INS 
• Această dată (dacă sunt precizate luna şi anul pentru persoanele care au încetat activitatea la primul 

loc de muncă semnificativ, după ultima ieşire din sistemul naţional de educaţie) trebuie să fie 
ulterioară datei precizate la întrebarea 8. Diferenţa dintre data precizată la întrebarea 9 şi cea de la 
întrebarea 8 trebuie să fie de minim 3 luni.  

• Dacă persoana lucrează încă la primul loc de muncă semnificativ va fi bifat codul 1 . 
 
Modul de completare pentru întrebările referitoare la ocupaţia, statutul profesional, regimul şi programul 
de lucru, respectiv I9 (OCUPLO), I10(STATLO), I11(TEMPLO) şi I12(PROLO), respectă instrucţiunile de 
completare utilizate pentru chestionarul AMIGO 2009-CI.  
 
Întrebarea 13 
13. Care a fost metoda de c ăutare principal ă folosit ă pentru g ăsirea primului loc de munc ă semnificativ?  

• prin intermediul instituţiei de învăţământ ................................................................................................1 �  
• prin intermediul agenţiei (naţionale/judeţene) de ocupare a forţei de muncă ................................2 �  • prin intermediul anunţurilor în presă sau pe internet ................................................................ 3 � 
• contactarea directã a angajatorilor şi a factorilor responsabili cu angajarea  ................................4 �  
• prin intermediul familiei şi prietenilor ................................................................................................5 �  
• continuarea unei experienţe anterioare (lucrul pe perioada vacanţei sau în timpul studiilor, 

ucenicie, cursuri de formare, activităţi voluntare)  ................................................................................................6 � 
 

• demersuri pentru a începe o activitate pe cont propriu  ................................................................7 �  
• altă metodă (precizaţi) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 �  

METCPRIN 
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Scopul acestei întrebări este de a permite identificarea principalei metode folosite de către persoana 
intervievată pentru găsirea primului loc de muncă semnificativ. 
Se acceptă completarea unei singure metode şi anume a celei considerate de repondent ca fiind metoda 
principală de căutare folosită pentru găsirea primului loc de muncă semnificativ.  
 
Deoarece întrebarea accept ă un r ăspuns unic , operatorul de interviu trebuie în primul rând să citească 
repondentului toate variantele de răspuns pentru ca acesta să poate alege o metodă, pe care o consideră 
ca fiind principală. 
 
Găsirea primului loc de muncă semnificativ se poate realiza în principal: prin intermediul instituţiei unde 
repondentul a urmat cursurile (codul 1) , cu sprijinul Agenţiei Naţionale sau Judeţene de Ocupare a Forţei 
de Muncă (codul 2 ), prin consultarea anunţurilor de publicitate apărute în presă sau pe internet (codul 3 ), 
prin apelarea relaţiilor de familie, prietenie  sau a persoanelor responsabile cu angajarea forţei de muncă 
(codurile 4 , 5 ), prin continuarea unor relaţii deja stabilite sau a unor demersuri lansate pentru începerea 
unor activităţi pe cont propriu (codurile 6,7 ). Dacă s-a utilizat o altă metodă, necuprinsă între cele 
enumerate, se va bifa codul 8  şi se va preciza în clar conţinutul acesteia. 
 

TRANZIŢIA DE LA ŞCOAL Ǎ LA MUNCĂ 

 
Întrebarea 14 
14. Care a fost situa ţia dvs. de la finalizarea studiilor pân ă în momentul angaj ării  la primul loc de munc ă 

semnificativ? 
• am fost angajat pe o perioadă scurtă de timp (maxim 3 luni) ................................................................1 � 
• am desfăşurat muncă în folosul comunităţii ................................................................................................2 � ����17
• am început activitatea la acest loc de muncă înainte de a finaliza studiile  ................................ 3 � 
• am efectuat stagiul militar ................................................................................................................................4 � 
• nu am fost angajat şi am căutat un loc de muncă prin metode active  ................................ 5 � 
• nu am fost angajat şi nu am c ăutat  un loc de muncă prin metode active  ................................ 6 � ����16

TRANZ1 
 
Perioada de referinţă pentru această întrebare este perioada dintre data ieşirii din sistemul 
naţional de educaţie şi data angajării la primul loc de muncă semnificativ.  

 
• Se bifează codul 1  pentru persoanele care au fost angajate în perioada de referinţă pentru această 
întrebare, dar pentru o durată mai mică de 3 luni. 
• Codul 2 este marcat în situaţia persoanelor care, în perioada specificată în întrebare, au desfăşurat 
activităţi voluntare, în folosul comunităţii, fără a obţine beneficii în bani sau de altă natură. 
• Se marchează codul 3 pentru persoanele care au început activitatea la primul loc de muncă 
semnificativ înainte de finalizarea studiilor. 
• Bifarea codului 4 se face pentru persoanele care au satisfăcut stagiul militar obligatoriu în perioada de 
referinţă a întrebării. Începând cu anul 2007 stagiul militar nu mai este obligatoriu.  
• Codul 5 se marchează pentru persoanele care nu au fost angajate şi nu au c ăutat  un loc de muncă 
prin metode active. 
• Varianta de răspuns corespunzătoare codului 6 este selectată pentru persoanele care nu au fost 
angajate şi au căutat  un loc de muncă prin metode active. 
Metodele active  de căutare a unui loc de muncă pot fi: contactarea unor agenţii de plasare, a 
persoanelor responsabile cu angajarea, susţinerea unor teste, interviuri, examinări, studiere, publicare de 
anunţuri, răspunsuri la anunţuri, apel la prieteni, rude, colegi, alte metode care presupun iniţiativă/acţiune 
din partea persoanei care caută un loc de muncă. 
 
Întrebarea 15 
15. Care a fost situa ţia dvs. de la finalizarea studiilor pân ă în prezent ? 

• am fost angajat pe o perioadă scurtă de timp (maxim 3 luni) ................................................................1 � 
• am desfăşurat muncă în folosul comunităţii ................................................................................................2 � ����17 
• am efectuat stagiul militar ................................................................................................ 3 � 
• nu am fost angajat şi am căutat un loc de muncă prin metode active  ................................ 4 � 
• nu am fost angajat şi nu am c ăutat  un loc de muncă prin metode active  ................................5 � ����16 

TRANZ2 
Perioada de referinţă pentru această întrebare este perioada cuprinsă între momentul 
ieşirii din sistemul naţional de educaţie şi momentul realizării interviului. 
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Întrebarea este adresată persoanelor care au părăsit sistemul naţional de educaţie şi nu au/nu au avut 
niciun loc de muncă semnificativ. 
 
Întrebarea 16 
16. Care a fost motivul principal pentru care nu a ţi căutat un loc de munc ă? 

• am îndeplinit responsabilităţi familiale  ................................1 � • am avut probleme de sănătate  ................................4 � 
• am urmat o formă de înstruire în afara 

sistemului naţional de educaţie  ................................2 � 
• alte motive (precizaţi) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 � • am desfăşurat activităţi voluntare  ................................3 � 

MOPRIN 
Întrebarea se adresează persoanelor care nu au avut un loc de muncă semnificativ şi nu au căutat activ 
un loc de muncă.  
Această întrebare acceptă un răspuns unic. Pentru a alege răspunsul cel mai exact este necesar ca 
operatorul de interviu să citească repondentului toate variantele posibile, astfel încât acesta să poată 
selecta motivul pe care îl consideră a fi cel principal. 
 

INFORMAŢ I I  REFERITOARE LA P ĂRINŢ I  

 
În cazul în care repondentul locuieşte în aceeaşi gospodărie cu părinţii informaţiile referitoare la nivelul de 
educaţie al părinţilor vor fi cele din chestionalul locuinţei CL2. 
Dacă repondentul precizează că părinţii săi nu sunt cei biologici, atunci operatorul de interviu trebuie să 
solicite informaţiile cerute în chestionar pentru persoanele care l-au crescut (Exemplu: părinţi adoptivi, 
bunici, alte rude).  
 
Întrebarea 17 
17. Care est e nivelul şcolii de cel mai înalt grad pe care l -au absolvit p ărin ţii dvs.?  

Mama Tata 
• fără şcoală absolvită  ................................................................1 �  • fără şcoală absolvită  ................................................................1 � 
• primar (clasele 1-4)  ................................................................2 �  • primar (clasele 1-4) ................................................................2 � 
• gimnazial ................................................................3 �  • gimnazial ................................................................3 � 
• treapta I liceală  ................................................................4 �  • treapta I liceală  ................................................................4 � 
• profesional, complementar sau de 

ucenici  ................................................................5 � 
 • profesional, complementar sau de 

ucenici  ................................................................ 5 � 
• liceal ................................................................6 �  • liceal ................................................................ 6 � 
• postliceal de specialitate sau tehnic de 

maiştri ................................................................7 � 
 • postliceal de specialitate sau tehnic de 

maiştri ................................................................ 7 � 
• universitar de scurtă durată (colegii)  ................................8 �  • universitar de scurtă durată (colegii)  ................................8 � 
• universitar de lungă durată (inclusiv 

masterat) ................................................................9 � 
 • universitar de lungă durată (inclusiv 

masterat) ................................................................9 � 
• doctorat  ................................................................10 �  • doctorat  ................................................................10 � 
• nu ştiu  ................................................................11 �  • nu ştiu  ................................................................ 11 � 

NIVM NIVT 
Întrebarea se va pune separat pentru fiecare dintre părinţi. 
Varianta de răspuns „nu ştiu”, codul 11 , se completează numai în cazul în care repondentul nu cunoaşte 
nivelul de educaţie al părintelui, sau nu ştie cine îi sunt părinţii. 
 
Întrebarea 18 
18. Care este ţara de origine a p ărin ţilor dvs.?  

Mama Tata 
• denumire ţară _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_|_| • denumire ţară  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_|_|  
• nu ştiu  ................................................................1 � • nu ştiu ................................................................1 �  

MAMAT TARAT 
Întrebarea se va pune separat pentru fiecare dintre părinţi. 
Repondentul va indica denumirea ţării de origine a ambilor părinţi, iar operatorul de interviu va completa 
ulterior codurile corespunzatoare, conform NOMENCLATORULUI ŢĂRILOR utilizat pentru ancheta 
AMIGO. 
• Codul 1 , pentru varianta de răspuns „nu ştiu”, se completează numai în cazul în care repondentul nu 
cunoaşte ţara de origine a părinţilor, sau nu ştie cine îi sunt părinţii. 
 


