
 1

ROMÂNIA 
Institutul Naţional de Statistică 

 

ANCHETA FORŢEI DE MUNCĂ ÎN GOSPODĂRII 
PRECIZĂRI SUPLIMENTARE 

privind modificările şi modul de completare a chestionarelor anchetei 
în anul 2014 

CHESTIONARUL LOCUINŢEI (CL) 
Începând cu anul 2014, în Ancheta forţei de muncă în gospodării se va implementa noua Clasificare Internaţională 
Standard a Educaţiei (ISCED 2011). În consecinţă, chestionarul CL - capitolul 2 - a suferit modificări de formă şi 
conţinut faţă de anul precedent:  

 Secvenţa de întrebări referitoare la forma de instruire urmată în ultimele 4 săptămâni (variabilele FINS, 
DDOMI, DOMI) a fost modificată, variabilele respective fiind înlocuite cu: 

- "Elev / Student – în sistemul naţional de educaţie - în ultimele 4 săptămâni" (SCURM)  
- "Nivelul formei de instruire urmată în sistemul naţional de educaţie " (FINS) 
- "Profiull formei de instruire urmată în sistemul naţional de educaţie " (PROF) 

 Secvenţa de întrebări referitoare la şcoala de cel mai înalt grad absolvită (variabilele NIVS, DDOMN, 
DOMN, ANA) a fost modificată, variabilele care o compuneau fiind înlocuite cu: 

- "Diploma / certificatul de cel mai înalt nivel obţinut(ă)" (DIPL)  
- "Anul  începerii studiilor universitare " (ANUNIV) 
- "Denumirea şcolii de cel mai înalt nivel absolvite" (SCOLD) 
- "Profilul / specializarea şcolii de cel mai înalt nivel absolvite " (SCOLP) 
- "Domeniul şcolii de cel mai înalt nivel absolvite " (DOMN) 
- "Anul absolvirii" (ANA) 
- " Clase/ani de studiu absolviţi pentru ultimul nivel de studii" (CLASE) 

Creşterea numărului de variabile colectate în capitolul 2 al formularului CL a impus suplimentarea numărului de 
pagini în care se înregistrează aceste informaţii. În consecinţă, noul formular CL are forma unui caiet. Formularului i 
s-au adăugat 4 pagini - câte una pentru fiecare anchetă. 

Instrucţiuni privind completarea chestionarului CL pentru gospodăriile aflate la ancheta 2, 3 sau 4 

Pentru toate gospodăriile aflate la ancheta 2, 3 sau 4 veţi primi de la controlorul anchetei, pe lângă formularul CL 
vechi şi un formular CL - ALONJĂ. Chestionarul CL alonjă conţine toate informaţiile care înscriu, pentru fiecare 
membru al gospodăriei, cu ocazia fiecărei anchete la care participă respondentul (secţiunile "A doua anchetă"/"A 
treia anchetă"/"A patra anchetă" din Capitolul 2). 
În vederea înregistrării datelor pentru ancheta curentă: 

- informaţiile referitoare la clădire şi locuinţă (capitolul I) precum şi adăugirile la datele de identificare 
ale persoanelor din componenţa gospodăriei (dacă este cazul) – se completează pe vechiul 
chestionarul CL; 

- informaţiile referitoare la persoanele din gospodărie (secţiunile "A doua anchetă"/"A treia anchetă"/ 
"A patra anchetă" din Capitolul 2), se completează pe chestionarul CL alonjă. 

Operatorul de interviu va primi şi preda de la/la DJS, la ancheta curentă şi la cele care urmează în anul 2014 ambele 
formulare: CL şi CL alonjă. Cele două formulare se gestionează împreună până la ieşirea gospodăriilor respective 
din anchetă.  
Pentru gospodăriile aflate la prima anchetă, se vor utiliza doar formulare CL în format nou. 

Instrucţiuni privind completarea variabilelor noi/ modificate din chestionarul CL2 

 Forma de instruire urmată în ultimele 4 săptămâni  (în sistemul naţional de educaţie) 
 Elev / Student – în sistemul naţional de educaţie - în ultimele 4 săptămâni (SCURM). 

Răspunsul se codifică conform variantelor de răspuns din caseta H. 
Variabila este identică cu vechea variabilă FINSCI (vechea întrebare 111 din chestionarul individual CI utilizat anul 
trecut1). În consecinţă la completarea răspunsului se vor avea în vedere definiţiile şi explicaţiile, deja cunoscute, 
pentru această variabilă. 

                                                 
1 Pentru anul curent această variabilă a fost eliminată din chestionarul CI; în locul ei s-a introdus variabila SCURM în CL  
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 Nivelul formei de instruire urmată în sistemul naţional de educaţie (FINS) 
Răspunsul se codifică conform variantelor de răspuns din caseta J. 
Pentru persoanele care în ultimele 4 săptămâni au urmat o formă de instruire în sistemul naţional de educaţie 
(SCURM = 1, 2), fiind elevi sau studenţi (indiferent dacă se aflau în perioada cursurilor sau în vacanţă), se va 
înscrie unul dintre codurile de la 1 la 14. Pentru persoanele care nu au urmat nicio formă de instruire (SCURM = 3), 
în această coloană se completează codul 99 (nu e cazul). 
Întrebarea este similară cu vechea FINS,  dar mai detaliată. 

 Profil  (PROF): 
Răspunsul se codifică conform variantelor de răspuns din caseta J. 
Întrebarea se adresează doar persoanelor care urmează liceul (codul 6 sau 7 la FINS). Pentru acestea se va completa 
unul dintre codurile de la 1 la 10. Pentru restul respondenţilor (FINS ≠ 6, 7)  în această coloană se completează 
codul 99 (nu e cazul). 

 Şcoala de cel mai înalt grad absolvită 
 Diploma / certificatul de cel mai înalt nivel obţinut(ă) (DIPL): 

Răspunsul se codifică conform variantelor de răspuns din caseta K.  
Se vor avea în vedere orice fel de documente oficiale (acte de studii) care atestă absolvirea (finalizarea cu succes) a 
unui nivel de instruire. Aceste documente pot avea nume diferite (diplomă, certificat, adeverinţă etc.). 
Se vor avea în vedere doar actele de studii eliberate de instituţii de învăţământ din sistemul de educaţie precum şcoli 
(inclusiv profesionale, de arte şi meserii, de ucenici, şcoli normale etc.) sau licee, universităţi din ţară sau 
străinătate.  

Sunt incluse şi diplomele: 
- eliberate de instituţii de învăţământ particulare acreditate; 
- cele obţinute în urma absolvirii cursurilor serale, fără frecvenţă, la distanţă etc.; 
- cele obţinute în urma absolvirii cursurilor de tip "a II-a şansă"; 
- diplomele de absolvire a instituţiilor de învăţământ special. 

Sunt excluse: 
- certificatele de calificare profesională obţinute ca urmare a absolvirii unui curs de formare 

profesională (calificare/recalificare) precum şi cele de specializare/perfecţionare profesională; 
- certificatele obţinute ca urmare a absolvirii cursurilor de calificare sau de ridicare a calificării, 

urmate la locul de muncă; 
- certificatele obţinute în urma absolvirii cursurilor universităţilor populare, şcolilor şi cursurilor 

de pe lângă casele de cultură, ale tineretului sau sindicatelor, căminelor culturale etc; 
Diplomele obţinute în străinătate precum şi cele ale căror denumiri nu se regăsesc între variantele de răspuns 
precodificate se vor echivala cu una dintre diplomele prevăzute între variantele de răspuns. 
Prin absolvirea (finalizarea cu succes) a unui nivel de instruire se înţelege: 

- fie promovarea examenelor finale (exemplu: examen de bacalaureat, teste naţionale, evaluare naţională, examen 
de licenţă, examen de disertaţie etc)  

- fie participarea la cursurile şi celelalte activităţi didactice prevăzute în programa şcolară pe parcursul tuturor 
anilor de studiu care compun nivelul educaţional. Pentru a fi considerate "absolvenţi" aceste persoane trebuie să 
fi avut situaţia şcolară încheiată în ultimul an de studiu al nivelului educaţional respectiv. 

Astfel, se consideră că au „absolvit cu succes” şi acele persoane care nu au promovat examenul final (exemplu: 
bacalaureat, test naţional, licenţă etc.) dacă au frecventat cursurile pe parcursul întregului nivel de instruire şi au 
avut situaţia şcolară încheiată pentru ultimul an de studii. În cazul acestora, diploma/certificatul poate fi, de 
exemplu, chiar şi o adeverinţă. 

De exemplu:, o persoană care a terminat 12 clase (având situaţia şcolară încheiată până în ultimul an 
de studiu), dar nu a promovat examenul de bacalaureat se consideră că a absolvit nivelul de instruire 
liceal, iar diploma indicată va fi DIPL=2 (certificat de absolvire a liceului fără bacalaureat). 

Se va indica doar o singură diplomă şi anume aceea de cel mai înalt nivel. De exemplu: respondenţii care deţin o 
diplomă de licenţă nu vor declara şi diploma de bacalaureat, cei care au o diplomă de absolvire a liceului obţinută 
ulterior finalizării studiilor de nivel profesional nu vor declara şi certificatul de absolvirie a şcolii profesionale etc. 
În cazul persoanelor care au absolvit doar învăţământ primar sau gimnazial care nu au primit nicio diplomă/ 
certificat/adeverinţă deoarece la momentul respectiv nu se elibera niciun act de studii pentru aceste programe 
educaţionale, se va bifa unul dintre codurile 29 sau 30. 
Cursurile de alfabetizare se asimilează învăţământului primar. 
În cazul persoanelor care au urmat o parte a unui program educaţional fără a îndeplini condiţiile pentru a fi 
considerate „absolvenţi”, se va declara diploma/certificatul/adeverinţa care certifică absolvirea programului absolvit 
anterior.  

De exemplu: în cazul unei persoane care a început cursurile unei facultăţi pe care însă nu a absolvit-o, 
se va bifa codul 1 (diplomă de bacalaureat). 



 3

Pentru încadrarea corectă în variantele de răspuns se vor avea în vedere următoarele definiţii: 
- În învăţământul universitar se cuprind universităţi, institute şi academii de studii cu 

facultăţi şi specializări (programe de studiu) autorizate sau acreditate. 
- Învăţământul superior de scurtă durată include colegii universitare care au funcţionat în 

cadrul instituţiilor de învăţământ superior sau independent. 
- Învăţământul de subingineri (şi conductori arhitecţi) cuprinde facultăţi/secţii de subingineri 

din cadrul instituţiilor de învăţământ superior sau care au funcţionat ca instituţii de 
învăţământ de sine stătătoare. 

- Învăţământul postliceal şi de maiştri include: şcolile postliceale independente, clasele cu 
specializări postliceale din cadrul grupurilor şcolare precum şi şcolile postliceale speciale. 

- Învăţământul liceal cuprinde clasele 9-12/13, învăţământ de zi şi fostele clase 9-13 - 
învăţământ seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă. În învăţământul liceal se cuprind şi 
absolvenţii fostelor şcoli normale, medii de cultură generală, teoretice sau de specialitate, 
precum şi absolvenţii liceelor care au funcţionat cu 10 sau 11 clase. Se mai includ şi clasele 
1-4 ale cursului inferior din fostele licee teoretice, clasele V-X din şcolile cu învăţământ 
obligatoriu de 10 ani, care au funcţionat până în anul 1989. Liceele pot funcţiona 
independent sau în cadrul grupurilor şcolare. 

- Învăţământul profesional include: şcoli profesionale, şcoli de arte şi meserii şi anul de 
completare. Aceste şcoli pot funcţiona independent sau pe lângă grupuri şcolare. 

- Învăţământul complementar sau de ucenici include şcoli complementare sau de ucenici 
organizate pe lângă şcolile profesionale/şcoli de arte şi meserii. Aceste şcoli pot funcţiona 
(au funcţionat) independent sau pe lângă grupuri şcolare. Se include la acest nivel de 
învăţământ şi ucenicia la locul de muncă, cu durata de 1-3 ani, care prin Ordinul 
Ministerului Învăţământului nr.966/1964 a fost asimilată cu şcoala profesională. 

 Anul  începerii studiilor universitare  (ANUNIV) 
Întrebarea se adresează doar persoanelor care au obţinut o diplomă din învăţământul universitar (unul dintre 
codurile de la 17 la 25 la DIPL); pentru restul persoanelor (DIPL ≠ 17÷25) se va trece codul 9999 (nu este cazul). 

 Denumirea şcolii de cel mai înalt nivel absolvite (SCOLD) 
Întrebarea se adresează atât persoanelor care au indicat o diplomă la variabila DIPL (DIPL are coduri de la 1 la 
28) precum şi celor care au absolvit ciclul de învăţământ primar sau gimnazial, dar care nu deţin nicio diplomă 
/ certificat deoarece la momentul absolvirii nu se elibera un astfel de act pentru nivelul de instruire respectiv 
(DIPL = 29, 30). În cazul persoanelor care nu au absolvit nicio şcoală (DIPL=31), la denumirea şcolii se 
precizează "nicio şcoală absolvită").  
Dacă o persoană a absolvit două instituţii de învăţământ de acelaşi nivel, se va considera cea mai recent 
absolvită. 
Răspunsul se înscrie în clar, cât mai detaliat.  
În cazul în care instituţia de învăţământ absolvită este un grup şcolar, se va declara şi nivelul absolvit (ex: 
şcoala profesională a grupului şcolar de construcţii de maşini). 

 Profil/ specializare (SCOLP) 
Întrebarea se adresează atât persoanelor care au indicat o diplomă la variabila DIPL (DIPL are coduri de la 1 la 
28), precum şi celor care au absolvit ciclul de învăţământ primar sau gimnazial dar care nu deţin nicio 
diplomă/certificat deoarece la momentul absolvirii nu se elibera un astfel de act pentru nivelul de instruire 
respectiv (DIPL = 29, 30). În cazul persoanelor care nu au absolvit nicio şcoală (DIPL=31), la profilul şcolii se 
precizează "nicio şcoală absolvită"). 
Prin „profi/ specializare” se înţelege: 

• profilul secţiei în cazul persoanelor care au absolvit facultăţi care au secţii cu profiluri 
diferite; 

• profilul clasei absolvite, pentru absolvenţii învăţământului postliceal, liceal, profesional şi 
de ucenici, cu clase de profiluri diferite, precum şi în cazul absolvenţilor grupurilor 
şcolare, în cadrul cărora funcţionează (au funcţionat) mai multe niveluri educaţionale. 

Nu veţi înscrie denumiri generice de genul: „tehnologic”, „tehnic” ci se va înscrie chiar specializarea absolvita 
(exemplu: mecanică, tehnician chimist etc.). 
Chiar şi liceele teoretice, au fost, în principiu organizate pe specializări. Astfel, pe cât posibil se vor evita 
formulări ambigue ca „teoretic”, „real”, „umanist”, „ştiinţe” etc. Se vor înscrie în schimb, de exemplu: 
matematică, chimie, filologie etc. 
In cazul persoanelor care au absolvit un nivel de instruire cu dublă specializare (exemplu: matematică – fizică; 
biologie-chimie etc,), se va cere respondentului să declare specializarea principală (cea pentru care numărul 
orelor de studiu a fost mai mare). Dacă respondentul nu poate face această distincţie, se va înscrie profilul aşa 
cum este declarat de respondent. 
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 Domeniul (DOMN): 
Codificarea domeniului de instruire se realizează ulterior la DJS, de către controlorii de anchetă. În scopul 
realizării acestei activităţi, Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ a fost adaptat cerinţelor anchetei şi va 
fi transmis prin poşta electronică la DJS. 

 Anul absolvirii (ANA) 
Întrebarea se adresează atât persoanelor care au indicat o diplomă la variabila DIPL (DIPL are coduri de la 1 
la 28), precum şi celor care au absolvit ciclul de învăţământ primar sau gimnazial dar care nu deţin nicio 
diplomă / certificat deoarece la momentul absolvirii nu se elibera un astfel de act pentru nivelul de instruire 
respectiv (DIPL=29, 30). Pentru persoanele care nu au absolvit nicio şcoală (DIPL=31) se va înscrie codul 
9999. 

  Clase / ani de studiu absolviţi pentru ultimul nivel de studii (CLASE) 
Întrebarea se adresează atât persoanelor care au indicat o diplomă la variabila DIPL (DIPL are coduri de la 1 
la 28), precum şi celor care au absolvit ciclul de învăţământ primar sau gimnazial dar care nu deţin nicio 
diplomă / certificat deoarece la momentul absolvirii nu se elibera un astfel de act pentru nivelul de instruire 
respectiv (DIPL=29, 30). Pentru persoanele care nu au absolvit nicio şcoală (DIPL=31) se va înscrie codul 99. 
Variabila se referă la durata teoretică (numărul de clase / ani de studiu) a ultimului nivel de instruire absolvit. 

De exemplu: 
- în cazul unei persoane care a absolvit liceul în anul 1988, cursuri de zi, repetând un an – CLASE=4 (a 

absolvit 4 ani de liceu; anul repetat nu se ia in considerare). 
- în cazul unei persoane care în prezent este în anul 2 de facultate, ultimul nivel de instruire absolvit 

este liceul →  CLASE = 4 (4 clase de liceu). 
 

CHESTIONARUL INDIVIDUAL (CI) 
În urma modificărilor operate în chestionarul CL, a secvenţei de întrebări referitoare la forma de instruire urmată în 
ultimele 4 săptămâni - din chestionarul CI (variabilele FINSCI, LOCI, SCOPI, DURI, OREI) au devenit redundante, 
motiv pentru care au fost eliminate. Aceleaşi consideraţii au condus la eliminarea secvenţei de întrebări referitoare la 
cursurile de calificare / recalificare urmate (variabilele CP şi LOCCP). 
 
Variabila FINSCIA (I106) din chestionarul CI 
Toate variantele de răspuns se citesc cu voce tare.  
La  prima variantă de răspuns ("cursuri") au fost adăugate exemple pe care trebuie să le citiţi cu voce tare 
respondentului. 
Ale exemple de  activităţi de instruire care ar trebui luate în considerare la această întrebare sunt: 

- cursuri organizate de întreprinderea/instituţia în care persoana lucrează; 
- cursuri organizate de instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar (ex. cursuri European 

Computer Driving License - ECDL); 
- 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; 
- cursuri operare pe calculator; 
- cursuri ale şcolilor de şoferi amatori; 
- cursuri în scopuri personale sau sociale: instrumente muzicale, artă, yoga, călărie, înot etc.; 
- altele. 

 
In anul 2014, chestionarul CL 3 "Informaţii tehnice referitoare la interviu" nu se mai completează. Parte din 
informaţiile pe care acesta le conţinea au fost preluate în chestionarul CL. 
 
În schimb, pe parcursul întregului an, se va completa, ca modul ataşat la AMIGO, chestionarul "Modul 
consum biomasă" (MCB). 


