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MODULUL “CARACTERISTICI ALE EDUCAŢIEI PERMANENTE” 
 

���� Precizări metodologice CIC 2003���� 
 

1. Obiectivele anchetei 
“ CARACTERISTICI ALE EDUCAŢIEI PERMANENTE”  (CIC 2003) este un modul complementar la 
Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), care se desfăşoară numai în trimestrul II 2003 .  
 
Educaţia permanentă  este un proces mai mult sau mai puţin organizat care cuprinde totalitatea activităţilor 
de învăţare întreprinse în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor, calificării şi competenţei, în scop personal, 
civic, social şi/sau legat de carieră şi presupune luarea în prealabil a deciziei de a învăţa, cu perspectiva 
îmbunătăţirii cunoştinţelor, informaţiilor, competenţei, înţelegerii, calificării, comportamentului. 
 
Scopul anchetei complementare este de a asigura colectarea informaţiilor privind caracteristicile educaţiei 
permanente prin prisma nivelului, domeniului, duratei şi  numărului de ore alocate instruirii, motivului 
frecventării, perioadei din zi (legată de programul de lucru al fiecărei persoane) şi metodelor utilizate pentru 
instruire. 
 
2. Sfera de cuprindere a anchetei 
Modulul “ CARACTERISTICI ALE EDUCAŢIEI PERMANENTE” se adresează tuturor persoanelor de    
15 ani şi peste cu domiciliul permanent în România, membre ale gospodăriilor din locuinţele selectate pentru 
ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO). 
 
3. Completarea formularului 
Colectarea informaţiilor se realizează prin chestionarul individual complementar CIC 2003 care conţine 
date de identificare, urmate de întrebări referitoare la următoarele aspecte:  

♦ domeniul de pregătire al şcolii de cel mai înalt grad absolvite; 
♦ participarea la sistemul naţional de educaţie în ultimele 12 luni; 
♦ participarea în ultimele 12 luni la cursuri, seminarii, conferinţe etc., în afara sistemului naţional 

de educaţie; 
♦ studiul individual, pe cont propriu, în ultimele 12 luni. 

 

DOMENIUL DE PREG ĂTIRE 
 

1. Care este domeniul de pregătire corespunzător şcolii de cel mai înalt grad absolvite ?    
 (corespunzător NIVS din CL)          
00. programe generale care asigură pregătirea de bază a individului ....................................................1�  

100. pedagogie, programe de pregătire a cadrelor didactice şi a instructorilor .......................................2�  
200. ştiinţe umaniste şi arte .....................................................................................................................3�  

222. limbi străine ................................................................................................................................4�  
300. ştiinţe sociale, economice, financiare şi juridice .............................................................................5�  

420. ştiinţele vieţii (biologie şi biochimie, ştiinţa mediului înconjurător) ..........................................6�  
440. ştiinţele fizice (fizică, chimie, geografie, geologie, meteorologie, oceanografie, 

seismologie) ................................................................................................................................7�  
460. matematică şi statistică ................................................................................................................8�  

481. informatică (limbaje/programare, proiectare şi analiză de sistem, administrare reţele)...........9�  
482. utilizarea calculatorului (operare, tehnoredactare, utilizare internet, însuşire aplicaţii 

pentru calcule, elaborare publicaţii, prelucrare date etc.) ......................................................10�  
500. domenii specifice activităţilor industriale (extractivă, prelucrătoare, energie electrică, 

termică, gaze şi apă), construcţii şi arhitectură .............................................................................11�  
600. agricultură şi medicină veterinară ................................................................................................12�  
700. sănătate şi asistenţă socială..............................................................................................................13�  
800. servicii personale, de transport, poştă şi telecomunicaţii, de protecţie a mediului 

înconjurător, de pază şi protecţie ................................................................................................14�  
• nu ştiu ..............................................................................................................................................15�  
• nu este cazul ................................................................................................................................16�  

DOMP 
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În ANEXĂ se găsesc informaţiile cu privire la domeniile de pregătire, precum şi încadrarea acestora pentru 
fiecare variantă de răspuns de la 1 la 14, în conformitate cu nivelul şcolii de cel mai înalt nivel absolvite 
(NIVS) înscris în CL. 
 
Lista domeniilor de pregătire din ANEXĂ cuprinde denumirea, conţinutul şi codul corespunzător fiecărui 
domeniu în conformitate cu Clasificarea  domeniilor de educaţie şi instruire la nivelul Uniunii Europene. 
Această clasificare cuprinde:  9 domenii generale (1 cifră), 25 domenii exacte (2 cifre) şi aproape 80 domenii 
detaliate (3 cifre). În chestionar sunt utilizate în principal domeniile largi (1 cifră) cu excepţia domeniilor: 
limbi străine (cod 222), ştiinţele vieţii (cod 420), ştiinţele fizice (cod 440), matematică şi statistică (cod 460), 
informatică (cod 481), utilizarea calculatorului (cod 482). 
 
La această întrebare se acceptă o singură variantă de răspuns, corespunzătoare codului de cel mai detaliat 
nivel posibil. 
 
Pentru a se asigura înregistrarea cu corectitudine a răspunsului, mai întâi anchetatorul va citi respondentului 
toate variantele de răspuns şi, cu ajutorul precizărilor din ANEXĂ, va oferi lămuririle necesare indentificării 
corecte a domeniului de pregătire. 
 
Exemplu: o persoană care a absolvit facultatea de cibernetică, statistică şi informatică economică nu va 

marca codul 300 – ştiinţe sociale, economice şi juridice, ci codul 460 – matematică şi statistică 
dacă s-a specializat în statistică sau codul 481 pentru specializarea în informatică. 

 
Domeniul de pregătire “Ştiinţe umaniste şi arte” (cod 200) include domeniul detaliat ”Limbi străine”(cod 
222). Interlocutorii care au absolvit o formă de instruire axată pe studiul unei alte limbi decât cea maternă 
vor alege domeniul de pregătire “Limbi str ăine” marcând “X” numai în căsuţa corespunzătoare codului 
222; toţi ceilalţi care au urmat o formă de instruire specializată pe istorie, limba şi literatura maternă, 
filozofie, muzică, pictură, meşteşuguri artizanale etc. vor alege domeniul “Ştiinţe umaniste şi arte” şi vor  
marca “X” în căsuţa corespunzătoare codului 200. 
 
În cazul programelor interdisciplinare care presupun mai multe domenii de pregătire cu programe 
combinate se va marca codul corespunzător domeniului pentru care timpul consacrat a depăşit ca durată 
timpul aferent celorlalte domenii. 
 
Exemplu: matematică (cod 460) şi fizică (cod 440); informatică (cod 481) şi operare (cod 482); ştiinţa vieţii 

– biochimie (cod 420) şi ştiinţa fizică – chimie (cod 440). 
 
Dacă persoana intervievată a absolvit mai multe domenii corespunzătoare aceluiaşi nivel de instruire 
(exemplu: facultatea de matematică şi peste şase ani facultatea de drept) se  va marca codul corespunzător 
celui mai recent (dreptul – cod 300). 
 
Se va marca “X” în  căsuţa corespunzătoare codului 16 pentru persoanele care nu au absolvit nici o şcoală. 
 
 

PARTICIPAREA LA SISTEMUL NA ŢIONAL DE EDUCA ŢIE în ultimele 12 luni 

 
"Sistemul Naţional de Educaţie"  este organizat pe nivele care asigură coerenţa şi continuitatea instruirii şi 
educaţiei, având următoarea structură:  

• preuniversitar (învăţământ primar, gimnazial, profesional, liceal, postliceal); 
• universitar (învăţământ superior, inclusiv colegii); 
• postuniversitar (studii aprofundate de specialitate, studii academice universitare, masterat, doctorat, 

studii postuniversitare de specializare şi cursuri de perfecţionare postuniversitare); 
Formele de instruire corespunzătoare formării profesionale continue, respectiv desfăşurate în cadrul 
activităţii profesionale, nu se iau în considerare. 
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2. Pe parcursul ultimelor 12 luni aţi urmat o formă de instruire (elev, student) în cadrul sistemului 
naţional de educaţie ? 
DA   .....................................................................................................................................................1�  
NU   .....................................................................................................................................................2� � 5 

FINSN 
 
Această întrebare se referă numai la sistemul naţional de educaţie incluzând şcoli, licee şi universităţi  pe 
care persoana intervievată le-a frecventat pe parcursul ultimelor 12 luni premergătoare interviului.  
 
Atenţ ie!  

� Răspunsurile la întrebările I2 şi I3 trebuie corelate cu cele din chestionarul CL, pentru variabila forma 
de instruire urmată în ultimele 4 săptămîni (FINS). Toate precizările legate de FINS, făcute la CL, sunt 
valabile şi pentru aceste întrebări din CIC, cu excepţia: 

- perioadei de referinţă (ultimele 12 luni în CIC faţă de ultimele 4 săptămâni în CL); 
- cursurilor de formare profesională continuă desfăşurate în cadrul activităţii profesionale (nu se iau 

în considerare în CIC dar sunt incluse în codul 10 pentru variabila FINS din CL). 
 
Persoanele care în CL la variabila FINS au marcat unul din codurile de la 2 la 9, în chestionarul CIC vor 

bifa varianta de răsuns 1 (Da) la întrebarea I2 şi unul din codurile de la 1 la 8 pentru întrebarea I3. De 
asemenea, forma de instruire indicată în CL pentru variabila FINS, codurile 2÷9 trebuie să fie aceeaşi cu cea  
indicată în CIC. 
 
Exemplu: 

- dacă o persoană a urmat în ultimele 4 săptămîni  o şcoală profesională – se completează codul 4 la 
variabila FINS din CL  iar în CIC  se marchează "X" în căsuţa corespunzătoare  codului 1 (DA) de  

la întrebarea I2 şi în cea corespunzătoare codului 3 (nivel profesional, complementar sau de 

ucenici) la întrebarea I3; 
- dacă o persoană  a terminat liceul în luna iulie 2002, s-a încadrat şi urmează cursul de calificare la 

locul de muncă  – se completează codul 10 la variabila FINS din CL  iar în CIC  se marchează "X"  
în căsuţa corespunzătoare codului 1 (Da) de la întrebarea I2 şi în cea corespunzătoare codului 4 

(nivel liceal) la întrebarea I3; 
- pentru o persoană care a  terminat facultatea în septembrie 2002 şi în ultimele 4 săptămâni nu a 

urmat nici o formă de instruire - se completează codul 1 la variabila FINS din CL , iar în CIC  se 

marchează "X"  în căsuţa corespunzătoare codului 1 (Da) de la Intrebarea I2 şi în cea 

corespunzătoare codului 7 (nivel universitar de lungă durată – inclusiv masterat) la întrebarea I3. 
 
3. Ce formă de instruire aţi urmat în ultimele 12 luni ? 
Se trec informaţiile aferente celei mai recente forme de instruire urmate de cel mai înalt nivel educaţional. 

• nivel primar  ................................................................................................................................1�   
• nivel gimnazial  ...............................................................................................................................2�  
• nivel profesional, complementar sau de ucenici..............................................................................3�  
• nivel liceal  ................................................................................................................................4�  
• nivel postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri  ................................................................5�  
• nivel universitar de scurtă durată (colegii universitare)  ................................................................6�  
• nivel universitar de lungă durată (inclusiv masterat) ................................................................7�  
• nivel postuniversitar (exclusiv masterat şi doctorat)  ................................................................8�  
• doctorat  ................................................................................................................................9�  

FINU 
 
Atenţ ie! 
Dacă în cursul ultimelor 12 luni persoana intervievată a urmat două forme de instruire (de exemplu: a 
terminat liceul şi în prezent urmează o facultate) informaţiile care interesează se vor referi numai la cea mai 
recentă formă de instruire (în cazul de faţă facultatea). 

� 5 
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4. Care a fost domeniul de pregătire la care aţi fost înscris ?                
DOMFINSN 

 

Domeniul de pregătire se referă la forma de instruire indicată la întrebarea anterioară (I3) codurile 3÷÷÷÷9, 
urmând a se face codificarea corespunzătoare celui mai recent domeniu urmat în ultimele 12 luni. 
 
Exemplu: 

- o persoană a terminat facultatea de drept în anul 2002 şi este în primul an la facultatea de informatică - 
se marchează "X"  în căsuţa corespunzătoare codului 7 (universitar de lungă durată – inclusiv masterat) 

la întrebarea I3 şi în căsuţa corespunzătoare codului 10 (informatică) la întrebarea I4. 
 
O persoană care urmează concomitent cursurile a două facultăţi cu profil diferit, va alege domeniul de 
pregătire corespunzător facultăţii pe care o consideră mai importantă vizând profesiunea pe care o va 
îmbrăţişa în viitor. 

 

PARTICIPAREA LA CURSURI, SEMINARII,CONFERIN ŢE etc., ÎN AFARA 
SISTEMULUI  NA ŢIONAL DE EDUCA ŢIE  în ultimele 12 luni 

 
Aceste forme de instruire sunt evenimente organizate, desfăşurate în afara sistemului naţional de educaţie 
şi concepute în scopul de a oferi participanţilor îmbunătăţirea cunoştinţelor profesionale, personale sau 
sociale, care se finalizează cu sau fără diplomă sau certificat de absolvire. Instruirea se realizează de către 
personal calificat (profesori, lectori, specialişti etc.) pentru o perioadă de timp stabilită şi planificată în 
avans. Cursurile, conferinţele, seminariile pot fi organizate de instituţii din ţară sau străinătate. 
 
Formele de instruire corespunzătoare acestei secţiuni cuprind: 

− formele de instruire frecventate în scopuri profesionale includ formarea profesională continuă şi alte 
forme de pregătire în vederea îmbunătăţirea cunoştinţelor, performanţelor profesionale, pentru 
reconversie profesională, pentru promovare în carieră etc.; 

− formele de instruire frecventate în scop personal: din motive personale (ex.: permis conducere auto), pentru 
recreere, întreţinerea formei fizice şi mentale, îmbunătăţirea performanţelor personale (comportamentale, 
de integrare într-o colectivitate, de control sau învingere a timidităţii, tracului etc.). 

 
5. Pe parcursul ultimelor 12 luni aţi participat la cursuri, seminarii, conferin ţe etc. sau aţi beneficiat 

de altă formă de instruire (inclusiv meditaţii) în afara sistemului naţional de educaţie ? 
DA,  
• am participat la o singură formă de instruire  ................................................................................................1�  
• am participat la două forme de instruire  ................................................................................................2�  
• am participat la trei forme de instruire.  ................................................................................................3�  
• am participat la mai mult de trei forme de instruire  ................................................................4�  
NU  ................................................................................................................................................................5� � 11 

CURS 
 
Întrebarea se referă la toate cursurile organizate în afara sistemului naţional de educaţie la care persoana 
intervievată a participat pe parcursul ultimelor 12 luni deşi perioada de desfăşurare a cursurilor poate depăşi 
perioada de referinţă de 12 luni (pot începe înainte sau se pot finaliza după expirarea acesteia): 

- deci cel mai recent poate fi în curs de desfăşurare  - nu s-a terminat încă; 
- primul curs este posibil să fi început înainte de perioada de referinţă. 

 
Dacă interlocutorul a  participat simultan la mai multe cursuri, ultimul început se consideră cel mai recent. 
Cursurile organizate în serii, fiecare dintre acestea necesitând înscriere şi participare separată, trebuie 
înregistrate ca forme de instruire distincte. Exemplu: urmarea unor cursuri cu profile diferite (limba 
engleză, ospătari). 
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Dacă aceste serii pot fi considerate ca întreg şi este necesară o singură înscriere, atunci se consideră o 
singură formă de instruire. Exemplu: cursuri organizate pe două module - însuşirea cunoştinţelor teoretice 
de contabilitate şi aplicaţii practice pe calculator. 
 
Exemplu:  

1.Cursuri: 
− cursuri organizate de întreprinderea/instituţia în 

care lucrează; 
− cursuri organizate de instituţii de învăţământ 

preuniversitar şi universitar; 
− cursuri organizate de instituţii specializate 

(Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, Institutul European din România, 
Institutul Naţional de Administraţie, Şcoala de 
Finanţe Publice etc.); 

− cursuri organizate de unităţi private de pregătire 
(contra cost); 

 

 
− cursuri organizate de unităţi furnizoare de 

echipamente şi instalaţii în vederea însuşirii 
cunoştinţelor necesare utilizării echipamentelor 
livrate; 

− cursuri organizate de uniuni sindicale şi asociaţii 
patronale; 

− cursuri de calificare şi recalificare a şomerilor; 
− cursuri operare pe calculator; 
− cursuri ale şcolilor de şoferi amatori; 
− cursuri în scopuri personale sau sociale: 

instrumente muzicale, artă, yoga, călărie, înot etc.; 
− cursuri de instruire în diferite domenii prin reţeaua 

de televiziune publică şi privată. 

2.Conferinţe şi seminarii organizate pe 
diverse teme, indiferent de durată: − instruire la conferinţe, seminarii, prelegeri. 

3.Alte forme de instruire: 
− participare la cercuri de pregătire/îmbunătăţire a 

cunoştinţelor; 
− pregătire prin rotirea personalului la locuri de 

muncă diferite; 

 
− ore de meditaţii pentru diverse discipline în 

vederea aprofundării cunoştinţelor acumulate în 
sistemul naţional de educaţie sau în vederea unui 
concurs (admitere în învăţământul superior, limbi 
străine etc.). 

 
 
6. Care a fost durata totală (în ore) a acestei forme de 

instruire ? U ltima 
formă de 
instruire 

Penultima  
formă de 
instruire 

Antepenultima  
formă de 
instruire Se trec informaţiile aferente ultimelor 3 forme de instruire 

frecventate (sau în curs de frecventare) în ordine inversă a 
perioadei de desfăşurare. |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| 

 DURTU DURTP DURTA 
 
Întrebarea se referă la durata fiecăreia dintre cele mai recente 3 forme de instruire urmate sau în curs de 
desfăşurare, indicându-se  numărul orelor alocate acestora  numai în perioada de referinţă (ultimele 12 luni). 
 
Durata totală a fiecărei forme  de instruire reprezintă numărul total de ore pe care persoana intervievată le-a 
petrecut pentru participarea la instruire: curs, seminar, conferinţă sau alte forme (inclusiv meditaţii). 
 
Durata totală a fiecărei forme  de instruire în număr de ore va reflecta  numai numărul orelor alocate cursului  
în sine, nu şi cel aferent efectuării temelor sau studiului individual precum şi transportului la şi de la  locul 
desfăşurării acestuia. 
 
Pentru cursurile care se desfăşoară pe o perioadă mare de timp anchetatorul poate ajuta respondentul 
apelând la următoarele întrebări: 

� câte săptămîni aţi petrecut pentru curs? – (x) = număr săptămâni; 
� câte zile pe săptămînă aţi petrecut pentru curs? – (y) = număr zile/săptămână; 
� câte ore pe zi aţi petrecut pentru curs? – (z) = număr ore/zi. 

urmând a calcula durata totală (în ore) =(x) X (y) X (z) = număr săptămâni X număr zile/săptămână X 
număr ore/zi. 

 
7. Care a fost durata cumulată (în ore) a tuturor formelor de instruire la care aţi participat ? 

(Pentru cei care au participat la mai mult de trei forme de instruire se trece numărul total de ore 
inclusiv pentru a 4-a, a 5-a etc. formă de instruire.) 

 |_|_|_|_| 
DURC 
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Această variabilă reprezintă suma duratelor tuturor formelor de instruire la care a participat persoana 
intervievată pe parcursul ultimelor 12 luni (cele 1,2 sau 3 forme de instruire pentru care s-a specificat durata 
la întrebarea I6, plus duratele aferente formei sau formelor de instruire urmate corespunzătoare celei de a 
patra, a cincea, a şasea.....forme, cazul celor pentru care s-a marcat codul 4 la întrebarea I5). 
 
Durata totală defineşte numărul total de ore pe care persoana intervievată le-a petrecut pentru participarea la 
toate formele de  instruire: cursuri, seminarii, conferinţe sau alte forme (inclusiv meditaţii). 
 
Durata totală  în număr de ore cuprinde numai numărul orelor alocate tuturor cursurilor, nu şi cel aferent 
efectuării temelor precum şi transportului la şi de la  locul desfăşurării acestora. 
 
Exemplu: 
În cazul în care interlocutorul a participat în ultimele 12 luni la 4 forme de instruire: 

①①①① ultima  formă de instruire (curs de operare pe calculator) cu o durată de 36 ore; 
②②②② penultima (curs organizat la locul de muncă) a durat 24 ore; 
③③③③ antepenultima (curs de limba engleză – începători) cu o durată de 50 ore; 
④④④④ a patra (curs de şoferi amatori) de 50 ore, din care numai 30 ore în ultimele 12 luni; 

 
atunci:  
 

durata cumulată (în ore) a tuturor formelor de instruire = 36 ore + 24 ore + 50 ore + 30 ore = 140 ore 
 
 

8. Când s-au desfăşurat aceste forme de instruire 
(raportat la programul de lucru) ? 

 U ltima 
formă de 
instruire 

Penultima  
formă de 
instruire 

Antepenultima  
formă de 
instruire 

1 � � � • numai în timpul orelor de lucru ................................................................
• mare parte în timpul orelor de lucru ................................2 � � � 
• mare parte în afara orelor de lucru ................................3 � � � 
• numai în afara orelor de lucru ................................................................4 � � � 
• nu a fost cazul, persoana nu a lucrat ................................5 � � � 

 APLU APLP APLA 
 
Această întrebare oferă informaţii privind perioada de desfăşurare a instruirii în raport cu perioada de 
desfăşurare a activităţii profesionale în cadrul programului de lucru PLĂTIT. 
 
Pentru persoanele ocupate cu statut profesional altul decât lucrător familial neremunerat sunt permise toate 
variantele de răspuns aparţinând codurilor 1÷4. 

• o persoană care lucrează de la 8.30 la 16.30: 
⇒⇒⇒⇒ numai în timpul orelor de lucru  
exemplu 1: cursurile organizate în timpul programului de lucru; 
exemplu 2: cursurile organizate în afara programului de lucru (de la 16.30 la 19.30), dar pentru orele 

ce depăşesc programul de lucru persoana este retribuită (ca ore suplimentare sau în 
contul lor îşi poate lua ore libere - compensare); 

⇒⇒⇒⇒ mare parte în timpul orelor de lucru  
exemplu: cursuri care se desfăşoară între orele 12.00-18.00; 
⇒⇒⇒⇒ mare parte în afara orelor de lucru  
exemplu: cursuri care se desfăşoară între orele 15.00-19.00; 
⇒⇒⇒⇒ numai în afara orelor de lucru 
exemplu: cursuri care se desfăşoară între orele 17.30-20.00; 

• pentru persoanele ocupate cu statul profesional de lucrător familial neremunerat nu se permite decât 
marcarea variantei de răspuns corespunzătoare codului 4: 
exemplu : o persoană îşi ajută fratele care are o mică afacere (un magazin cu produse de băcănie), 
respectiv lucrează ca ajutor familial neremunerat; de trei ori pe săptămână frecventează un curs de 
contabilitate; se va marca “X” în căsuţa corespunzătoare codului 4 deoarece această persoană nu 
prestează muncă plătită. 

• pentru persoanele neocupate (şomeri, elevi, studenţi, pensionari, casnice etc.) nu se permite decât 
marcarea variantei de răspuns corespunzătoare codului 5. 
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9. În ce scop aţi participat la această formă de 
instruire?  

 U ltima 
formă de 
instruire 

Penultima  
formă de 
instruire 

Antepenultima  
formă de 
instruire 

1 � � � • profesional ................................................................................................
• personal ................................................................................................2 � � � 

 SCOPU SCOPP SCOPA 
 
Această  întrebare elucidează scopul participării persoanei intervievate la ultimele 3 forme de instruire. 

 
Scop profesional: 

• actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor cerute de postul sau locul de muncă actual/viitor al persoanei 
şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază; 

• obţinerea unei calificari profesionale pentru slujba actuală/viitoare, inclusiv avantaje materiale (mărirea 
salariului); 

• îmbunătătirea oportunităţilor de avansare, promovare în muncă şi în cariera profesională; 
• dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne necesare îndeplinirii 

sarcinilor şi activităţilor profesionale; 
• reconversia profesională determinată de restructurări socio economice; 
• consiliere pentru orientare/reorientare profesională; 
• cursuri de calificare/recalificare a şomerilor. 

 
Scop personal: respondentul participă la una sau mai multe forme de instruire pentru a-şi dezvolta 

competenţele legate de motive personale, sociale, recreative. 
• cursuri pentru părinţi cu întrebări educaţionale; 
• cursuri ale şcolii de şoferi amatori; 
• ore de meditaţii pentru diverse discipline în vederea aprofundării cunoştinţelor acumulate în sistemul 

naţional de educaţie sau în vederea unui concurs (admitere în învăţământul superior, limbi străine 
etc.); 

• cursuri de artă, yoga, călărie, înot etc. 
 
Exemple de interpretare şi identificare a scopului pentru care a fost urmată o anumită formă de instruire: 

• Curs de artă culinară: 
− va fi considerat ca frecventat în scop profesional dacă cel care l-a urmat lucrează sau doreşte să 

lucreze ca bucătar; 
− va fi considerat ca frecventat în scop personal dacă cel care l-a frecventat este un iubitor al 

gastronomiei şi pentru propria plăcere doreşte să înveţe să pregătească mâncăruri noi, după reţete 
aparţinând diferitelor bucătării internaţionale (franţuzească, chinezească, indiană, thailandeză etc.). 

• Curs de croitorie: 
− va fi considerat ca frecventat în scop profesional dacă cel care l-a urmat lucrează sau doreşte să 

lucreze în domeniu; 
− va fi considerat ca frecventat în scop personal dacă cel care l-a frecventat are înclinaţii spre această 

artă şi doreşte să poată croi articole de vestimentaţie, dar fără intenţia de a profesa meseria. 
• Curs de limbi străine: 

− se consideră desfăşurat în scop profesional dacă scopul a fost cel de ridicare a nivelului de 
cunoştinţe pentru îmbunătăţirea performanţelor profesionale; 

− se consideră desfăşurat în scop personal dacă persoana intervievată a frecventat cursul pentru a putea 
călători în timpul vacanţelor sau concediului de odihnă sau pur şi simplu, din plăcere, din dorinţa 
de a învăţa o limbă străină. 

• Curs de şoferie: 
− se consideră desfăşurat în scop profesional dacă este vorba de un şofer profesionist (care are 

neapărată nevoie de un permis de conducere de o anumită categorie: B,C,D,E); 
− se consideră desfăşurat în scop personal dacă este vorba de obţinerea permisului auto categoria A 

(motocicletă) sau B (autoturism) pentru nevoia şi dorinţa de a conduce propriul autovehicul. 
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10. Care a fost domeniul de pregătire al acestei forme 
de instruire ? 

 U ltima 
formă de 
instruire 

Penultima  
formă de 
instruire 

Antepenultima  
formă de 
instruire 

    
 DOMPU DOMPP DOMPA 

 
Întrebarea se referă la domeniul de pregătire corespunzător fiecăreia dintre ultimele 3 cele mai recente forme 
de instruire frecventate. 
 
Deoarece denumirea acestor forme de instruire este mult mai puţin standardizată faţă de cele din sistemul 
naţional de educaţie, este necesar ca anchetatorul să ajute persoana intervievată prin folosirea unei 
întrebări de genul: ”Care a fost subiectul Ultimei/ Penultimei/ Antepenultimei forme de instruire ?” în 
vederea unei codificări cât mai corecte. 
 

PERSOANĂ CARE A STUDIAT INDIVIDUAL, PE CONT PROPRIU  
în ultimele 12 luni 

 
11. În ultimele 12 luni aţi studiat pe cont propriu (individual) în afara unui sistem de pregătire 

organizat ? 
DA   .....................................................................................................................................................1�  
NU   .....................................................................................................................................................2� � 13 

PSI 
 
Studiul pe cont propriu este destinat îmbunătăţirii cunoştinţelor şi competenţelor şi poate fi desfăşurat atât în 
scop profesional cât şi personal.  
 
Caracteristica studiului pe cont propriu (individual) este aceea că persoana însăşi decide asupra 
modului în care să se facă pregătirea/instruirea  (nici un profesor, şcoală sau instituţie nu sunt implicate în 
mod direct), asupra timpului dedicat pregătirii, precum şi asupra locului unde aceasta urmează să aibă loc 
(biblioteci, acasă etc.). Respondentul este cel care decide asupra metodelor utilizate indiferent de timpul 
alocat (nu există o limită inferioară de  timp). 
 
12. Pentru studiul individual:  

(se parcurg obligatoriu toate variantele posibile şi se bifează cele alese)  DA / NU 
• aţi citit materiale tipărite (cărţi, reviste, manuale etc.) ? ................................................................1 � � 
• aţi utilizat informaţii de pe Internet ? ..............................................................................................2 � � 
• aţi urmărit programe educaţionale TV, benzi audio/video, CD-uri ?  ................................3 � � 
• aţi vizitat locuri special create în scopuri educative (biblioteci, centre de pregătire etc.) ? .................4 � � 
• aţi utilizat altă metodă în afara celor menţionate ? (specificaţi) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 � � 
PSID / PSIN 

 
Anchetatorul trebuie să citească interlocutorului fiecare din întrebările de la 1 la 5 şi să bifeze una din cele 
două variante de răspuns (DA sau NU). Această întrebare permite răspuns multiplu, aşa încât o persoană 
poate răspunde afirmativ la două sau mai multe întrebări din cele cinci enumerate marcându-se DA la 
întrebările respective. 

M 


