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ROMÂNIA  

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confidenţial 
Răspunsurile date la întrebările din acest chestionar sunt folosite exclusiv pentru obţinerea datelor statistice. 
Chestionarul se completează numai pentru persoanele născute înainte de luna  |_|_| 1988. 
 

Se transcrie luna din formularul LG 
Atenţie: Chestionarul CI se va completa şi pentru persoanele care au împlinit 15 ani până la 

sfârşitul săptămânii de referinţă. 

IDENTIFICAREA PERSOANEI INTERVIEVATE 
Datele se preiau din chestionarul CL 

Codul centrului  ................................................................................................................................|_|_|_|_|_| CENTR 

Codul locuinţei  ................................................................................................................................|_|_|_|_|_| LOC 

Numărul de ordine CL în cadrul locuinţei ................................................................ |_| CL 

Numărul persoanei din chestionarul CL ................................................................ |_|_| NRP 
 

DOMENIUL DE PREG ĂTIRE 
 

1. Care este domeniul de pregătire corespunzător şcolii de cel mai înalt grad absolvite ?   (vezi ANEXA) 
 (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  

CHESTIONAR INDIVIDUAL COMPLEMENTAR  

Obiectivul acestei cercetări este surprinderea caracteristicilor educaţiei permanente a populaţiei, 
prin prisma nivelului, domeniului şi duratei instruirii, motivului frecventării, momentului şi 
metodelor utilizate pentru instruire. 
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PERSOANĂ CARE A PARTICIPAT/PARTICIP Ă LA O FORMĂ DE 
PREGĂTIRE ÎNTR-O UNITATE PUBLIC Ă SAU PRIVATĂ DIN SISTEMUL 

NAŢIONAL DE EDUCA ŢIE 
ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

 

citeş te 
 

"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. 

 
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 
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 
4. Care a fost domeniul de pregătire la care aţi fost înscris ?                         (vezi ANEXA) 

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�  
DOMFINSN 

 

� 5 



 AMIGO 2003 – CIC/3

PERSOANĂ CARE A PARTICIPAT/ PARTICIP Ă LA CURSURI, SEMINARII, 
CONFERINŢE etc., ÎN AFARA SISTEMULUI NA ŢIONAL DE EDUCA ŢIE 

ÎN ULTIMELE 12 LUNI 
 

citeş te 
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. 
Cursurile organizate în serii, fiecare dintre acestea necesitând înscriere şi participare separată, trebuie 
înregistrate ca forme de instruire distincte. Ex.: urmarea unor cursuri cu profile diferite (limba engleză, 
ospătari). 
Dacă aceste serii pot fi considerate ca întreg şi este necesară o singură înscriere, atunci se consideră o 
singură formă de instruire. Ex.: cursuri organizate pe două module - însuşirea cunoştinţelor teoretice de 
contabilitate şi aplicaţii practice pe calculator. 
Exemple: 
− cursuri organizate de întreprinderea/instituţia în 

care lucraţi; 
− 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; 
− instruire la conferinţe, seminarii, prelegeri; 
− 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.); 

− 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. 
  

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 
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 
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 

  

Atenţ ie:  Pentru întrebările 6 şi 7 nu se include timpul de transport la şi de la locul desfăşurării 
instruirii şi nici timpul necesar studiului individual. De asemenea, se exclude timpul aferent 
vacanţelor sau pauzelor (zile de sâmbătă, duminică, de sărbătoare).  
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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 
9. În ce scop aţi participat la această formă de instruire ?     

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

 SCOPU SCOPP SCOPA 
10. Care a fost domeniul de pregătire al acestei forme 

de instruire ?                                        (vezi ANEXA)        
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 � � � 

 DOMPU DOMPP DOMPA  

PERSOANĂ CARE A STUDIAT INDIVIDUAL, PE CONT PROPRIU  
Î N  U L T I M E L E  1 2  L U N I  

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

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

PSI 
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 

 
13. Cine a răspuns la întrebări ?  14. Data completării   

• persoana însăşi  ................................................................1� ziua   ................................................................|_|_| 
• un alt membru al gospodăriei  ................................2�  ZI 
• altă persoană  ................................................................3� luna   ................................................................|_|_| 

RĂSP  LUN  

M 


