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privind modific ările şi modul de completare a chestionarelor anchetei 

în anul 2012 
 

CHESTIONARUL LOCUINŢEI (CL) 
Chestionarul CL nu a suferit nicio modificare faţă de anul precedent. Din acest motiv, 
formularul alonjă „Completare Chestionar locuinţă pentru capitolul 2” a fost eliminat. 
 
Pentru a asigura o mai bună cunoaştere a modului în care se desfăşoară activitatea operatorului 
de interviu (numărul de vizite necesare pentru a realiza interviul şi perioada zilei în care au loc 
interviurile) s-a introdus un nou formular şi anume CL3: INFORMAŢII TEHNICE 
REFERITOARE LA INTERVIU. 
Se va completa cate un formular CL3 pentru fiecare gospodărie cercetată, inclusiv în cazul 
gospodăriilor pentru care participarea la anchetă (PA) este diferită de 1 precum şi în cazul 
locuinţelor neocupate sau neeligibile. Formularul CL3 poate fi privit ca o extensie a 
chestionarului CL (dacă există un formular CL, trebuie să existe şi un CL3). 
Informaţiile din capitolul 3 se vor competa după încheierea interviului în gospodărie astfel: 

� În cazul în care interviul s-a realizat integral (prin interviu integral, întelegem 
completarea chestionarului CL şi a tuturor chestionarelor CI) de la prima vizită 
informaţiile se vor completa doar pentru aceasta;  

� În cazul în care, deşi operatorul de interviu a vizitat gospodăria dar interviul nu s-a 
realizat din diverse motive (ex. absenţa locatarilor din gospodăria respectivă), se va 
trece în dreptul rândului referitor la vizita respectivă (prima, a doua, etc) doar data şi 
ora de începere a interviului (ora la care operatorul de interviu a încercat să contacteze 
gospodăria); 

� În cazul în care sunt necesare mai multe vizite pentru realizarea integrală a interviului1 
(prin interviu integral, întelegem completarea chestionarului CL şi a tuturor 
chestionarelor CI), în dreptul fiecărei vizite se vor completa informaţiile aferente.  

 
CHESTIONARUL INDIVIDUAL (CI) 

Faţă de anul precedent, în chestionarului individual (CI) al anchetei au apărut câteva modificări 
minore: 

� s-a redus numărul variantelelor de răspuns la întrebările I59 (PROPS) şi I73 (PROPU) ; 
� codificarea ocupatiei: I22 (OCUP), I61 (OCUPS), I75 (OCUPU) se va realiza utilizând 

exclusiv nomenclatorul COR 2008. Această modificare, nu priveşte activitatea 
operatorului de interviu (care, ca şi până acum, va înscrie în spaţiile rezervate cât mai 
detaliat şi sub formă de text răspunsurile referitoare la "meseria sau funcţia cu 
specialitatea efectiv exercitată" şi "scurtă descriere") ci exclusiv pe cea a personalului 
DJS/ DRS implicat în codificarea acestor variabile. 

                                                 
1 De exemplu, în cazul în care la prima vizită interviul a fost întrerupt din diverse motiv şi a fost reluat la o dată ulterioară 
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ALTE PRECIZĂRI SUPLIMENTARE  

 
Variabilele de mai jos nu au suferit modificări faţă de anii precedenţi. Analiza datelor colectate pentru 
acestea sugerează, însă, posibilitatea ca unele aspecte să nu fi fost corect înţelese, motiv pentru care, în 
paragrafele de mai jos se încearcă o clarificare a acestora. 
 
Variabilele TA, MA din chestionarul CL 

La înregistrarea datelor pentru aceste variabile se au în vedere atât părinţii naturali cât şi cei 
adoptivi sau vitregi. Astfel, dacă o persoană care trăieşte în aceeaşi gospodărire cu un părinte 
natural/ adoptiv şi cu partenerul acestuia (soţ sau concubin) se consideră că are ambii părinţi în 
gospodărie. Altfel spus, soţul sau concubinul părintelui natural/ adoptiv este la rândul lui părinte 
(vitreg) şi se va înregistra la MA sau TA, după caz. 

Variabila NRR din chestionarul CL 
Numărul anuilor de rezidenţă în România ar trebui calculat având în vedere anul ultimei stabiliri a 
reşedinţei obişnuite în România. Astfel, este de aşteptat ca pentru persoanele care la TARAP 
(Reşedinţa deţinută în urmă cu un an) este diferită de RO (România) să aibă 0 la NRR (a trecut 
mai puţin de un an de la data ultimei stabiliri a reşedintei în România). De asemenea, pentru 
persoanele născute în altă tară (TOR ≠ RO) sau de altă cetătenie (CET≠RO) este de aşteptat ca 
NRR să fie mai mic decât vărsta. Desigur, pot exista situatii pe teren care nu corespund cu 
indicaţiile de mai sus. Aceste situaţii pot fi acceptate, după o verificare prealabilă cu persoana 
intervievată. 

Variabila FINSCIA (I111) din chestionarul CI 
Exemple de activităti 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. 


