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ROMÂNIA 
Institutul Naţional de Statistică 

 

ANCHETA FORŢEI DE MUNCĂ ÎN GOSPODĂRII 
PRECIZĂRI SUPLIMENTARE 

privind modificările şi modul de completare a chestionarelor anchetei în 
anul 2015 

CHESTIONARUL LOCUINŢEI (CL) 

Începând cu trimestrul I 2015 ancheta se va realiza pe un eşantion nou, extras din noua bază de sondaj EMZOT 
construită după Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2011. 

În anul 2015 formularul CL 2015 se va utiliza pentru toate locuinţele din eşantion, indiferent de numărul 
anchetei. 

Chestionarul CL  a suferit modificări faţă de anul precedent: 

- Adăugarea unui nou cod pentru variabila FINS: „colegiu universitar (în cadrul  unei instituţii de 
învăţământ superior)”  - cod 8 . Restul variantelor de răspuns au fost renumerotate şi rearanjate (unele 
dintre ele, reformulate) .  

Codul 10 "universitar de lungă durată (anii 5-6)" se va bifa doar pentru studenţii din anii 5 sau 6 ai 
facultăţilor care organizează ciclul I şi II al studiilor universitare într-un singur program comasat cu 
durata de 5-6 ani (ex. medicină, arhirectură). Pentru studenţii aceloraşi facultăţi care se află în anul I, II, 
II sau IV de studii se va bifa codul 9" 

 
 

FINS 
Coduri 2014 Coduri 2015 

1 - preşcolar (grădiniţă) 1 - preşcolar (grădiniţă) 
2 - şcoală primară (clasele 0-4) 2 - şcoală primară (clasele 0-4) 
3 - şcoală gimnazială (clasele 5-8) 3 - şcoală gimnazială (clasele 5-8) 
5 - şcoală profesională 4 - şcoală profesională 
6 - liceu - clasa a 9-a sau a 10-a 5 - liceu - clasa a 9-a sau a 10-a 
7 - liceu - clasa a 11-a sau a 12-a / a 13-a 6 - liceu - clasa a 11-a sau a 12-a / a 13-a 
8 - şcoală postliceală / şcoală de maiştrii 7 - şcoală postliceală / şcoală de maiştrii  

9 - universitate ciclul I (licenţa) 
   8 - colegiu universitar (in cadrul  unei instituţii de 

învăţământ superior) 
10 - universitate ciclul II (masterat)   9 - universitate ciclul I (licenţa) –cu durata de 3-4 ani 
11 - universitate ciclul III (doctorat) 10 - universitar de lungă durată (anii 5-6) 
12 - universitar de lungă durată (4-6 ani) 11 - universitate ciclul II (masterat) 
13 - postuniversitar  12 - universitate ciclul III (doctorat) 
14 - doctorat / studii post doctorale 13 - postuniversitar  
99 - nu este cazul  14 - studii post doctorale 

 99 - nu este cazul  

 

- Pentru variabila DIPL, codul variantei de răspuns „certificat de calificare profesională - din 
învăţământul profesional” s-a modificat din 4 în 5, iar restul variantelor au fost renumerotate (din 
categoriile „învăţământ profesional”, „complementar sau de ucenici”, „postliceal şi de maiştri”,  
„universitar de scurtă durată” „subingineri”, „alte diplome” şi „nicio diplomă”) şi reorganizate (din 
categoria „învăţământ universitar de lungă durată”). 
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- Coloana „Domiciliul deţinut (rezidenţa) în urmă cu un an” a fost reformulată în “Reşedinţa 
obişnuită în urmă cu un an” (LOCANT) şi cuprinde 3 variabile: 

o „Unde locuia în urmă cu un an?” – cu variantele de răspuns: 
• 1- la această adresă 
• 2- la o altă adresă din acelaşi judeţ 
• 3- în alt judeţ   
• 4- în altă ţară 
• 9 – nu e cazul (copil sub 1 an) 

Întrebarea se referă la adresa la care persoana îşi avea reşedinţa obişnuită în urmă cu exact 
un an (în aceeaşi lună din anul 2014).  

Reşedinţa obişnuită este adresa unde persoana îşi petrece în mod normal perioada 
zilnică de odihnă, fără a ţine seama de absenţele temporare pentru recreere, vacanţe, 
vizite la prieteni şi rude, afaceri, tratamente medicale sau pelerinaj religios. Acesta 
poate fi aceeaşi sau poate diferi de adresa de domiciliu  sau de cea de reşedinţă (viza de 
flotant) - aşa cum sunt ele înregistrate în cartea de identitate. 

Se va bifa codul 1 „la această adresă” pentru toate persoanele care au locuit statornic pe 
parcursul ultimelor 12 luni la adresa locuinţei incluse în cercetare chiar dacă în timpul 
perioadei au absentat temporar, pentru o perioadă mai scurtă de 12 luni, fiind plecate 
pentru recreere, vacanţe, la lucru sau studii, vizite la prieteni şi rude, afaceri, tratamente 
medicale sau pelerinaj religios. 

Se va bifa unul din codurile 2, 3 sau 4 pentru toate persoanele care: 

- s-au mutat stabilindu-şi reşedinţa obişnuită la adresa cercetată în ultimele 12 luni; 

- au revenit în locuinţă cercetată (pe care o consideră locuinţa lor principală) pe 
parcursul ultimelor 12 luni, după o absenţă mai mare de 12 luni 

o „Judeţul” (de reşedinţă obişnuită din anul precedent) – se va completa numele şi  codul auto al 
judeţului de reşedinţă din anul precedent – doar pentru persoanele care la variabila precedentă 
au indicat codul 3 ("în alt judeţ"). Pentru restul persoanelor (codul 1, 2, 4 sau 9 la LOCANT)  
numele judeţului va rămâne necompletat, iar codul judeţului va fi  99. 

o „Ţara” (de reşedinţă obişnuită din anul precedent) - se va completa numele şi codul ţării 
(conform nomenclatorului ţărilor) de reşedinţă din anul precedent – doar pentru persoanele care 
la variabila precedentă au indicat codul 4 (”în altă ţară"). Pentru restul persoanelor (codul 1, 2, 3 
sau 9 la LOCANT)  numele ţării va rămâne necompletat iar codul ţării va fi  999. Nomenclatorul 
ţărilor a fost actualizat iar codificarea de va face la nivel de 3 cifre (vezi anexa). 

- Variabila „Numărul anilor de rezidenţă în România” (NRR) a fost reformulată în „De câţi ani locuieşte 
în România”.  În cazul persoanelor care au locuit în România neîntrerupt de la naştere până în prezent, 
fără a fi fost plecate vreodată din ţară  pentru o perioadă de 12 luni sau mai mult, se va înscrie codul 999 
(cu semnificaţia – „neîntrerupt, de la naştere până acum”). 

În cazul peroanelor născute în altă ţară, se va trece numărul de ani de când persoana şi-a stabilit  
reşedinţa obişnuită în România. În cazul persoanelor născute în România care au avut cel puţin o 
perioadă de 12 luni sau mai mare în care au locuit într-o altă ţară, se va trece numărul de ani de când 
persoana s-a reîntors în ţară după cea mai recentă absenţă de lungă durată (de 12 luni sau mai mult). 

- Variabila „Anul începerii studiilor universitare”  (ANUNIV) a fost eliminată. 

- Variabila „Clase / ani de studiu absolviţi pentru ultimul nivel de studiu” (CLASE)  a fost eliminată. 

- În locul celor 2 variabile eliminate, au fost introduse: 

o „Durata studiilor universitare de licenţă” (DURUNIV). Variabila se referă la numărul anilor 
de studiu pentru  primul ciclu al studiilor universitare - licenţă. Pentru absolvenţii acestui nivel 
de studii (DIPL de la 18 la 21) se va completa o durată egală cu 3, 4, 5 sau 6 ani de studiu. 
Pentru persoanele care au absolvit un alt nivel de studiu (DIPL de la 1 la 17 sau DIPL de la 22 la 
30) se va completa 9 (nu este cazul).  



 3

Variabila se referă la numărul teoretic al anilor de studiu (numărul anilor de studiu conform 
planului de învăţământ pentru forma de învăţământ urmată) şi nu la numărul efectiv al anilor 
urmaţi (nu se includ anii de repetenţie, de suspendare, amânare etc.). În cazul învăţământului 
seral / fără frecvenţă se va trece de asemenea durata acestor studii conform planului de 
învăţământ (şi nu durata echivalentă a aceluiaşi program de studii de la forma de învăţământ "la 
zi"). 

o „Forma de învăţământ” (FUNIV). Variabila se referă la forma de învăţământ urmată şi 
anume: zi, seral sau fără frecvenţă. Formele de învăţământ „cu frecvenţă redusă” şi „ la distanţă” 
se asimilează cu „fără frecvenţă”. 

Deşi variabila GRUD  nu s-au modificat, se impune o precizare referitoare la modul de completare a acestor 
variabile: persoanele plecate pe o perioadă îndelungată (PREZ = 7, 8, 9) nu pot fi desemnate cap de 
gospodărie. 

CHESTIONARUL INDIVIDUAL (CI) 
Întrebările referitoare la „Forma de instruire urmată în ultimele 4 săptămâni în afara sistemului naţional de educaţie” 
au fost eliminate din chestionarul CI şi fac, în anul 2015, obiectul unui chestionar separat (MEC). 
Urmare a acestei modificări, întrebările care urmau secvenţei de întrebări eliminate au fost renumerotate. 
La întrebarea 21  

- pentru codificarea ţării  (TARA2) se va utiliza noul nomenclator al ţărilor (vezi Anexa); 
- pentru codificarea regiunii (REG),  nomenclatorul regiunilor, furnizat în 2013 rămâne neschimbat. 

 
 

MODUL EDUCAŢIE CONTINUĂ (MEC) 
 

În anul 2015, întrebările referitoare la „Forma de instruire urmată în ultimele 4 săptămâni în afara sistemului naţional 
de educaţie” va face obiectul unui chestionar separat „Modulul educaţie continuă” (MEC). 

Sfera de cuprindere 

Formularul MEC se completează pentru toate persoanele pentru care se completează chestionar individual CI 
(persoane de 15 ani şi peste, cu PREZ ≠ 7, 8, 9). 

Obiectivul  

Obiectivul modulului este obţinerea informaţiilor referitoare la participarea persoanelor de 15 ani şi peste la forme 
de instruire organizate în afara sistemului naţional de învăţământ. 

Definiţii 

Instruirea în afara sistemului naţional de învăţământ cuprinde orice activitate de învăţare, instituţionalizată1, 
intenţionată şi planificată de către un furnizor de educaţie sau formare profesională. Caracteristica definitorie a 
acestei forme de educaţie este că aceasta oferă fie completarea şi dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor şi 
competenţelor dobândite prin sistemul naţional de educaţie, fie o alternativă  la acesta.  

Instruirea în afara sistemului naţional de învăţământ: 

- se adresează persoanelor de toate vârstele; 

- nu are neapărat o structură ierarhică (nu este, în întregul ei, organizată pe niveluri); 

- cunoştinţele şi competenţele dobândite pot fi atestate de un certificat (care poate fi recunoscut la nivel 
naţional sau doar la nivelul angajatorului, al unui corp profesional etc.) sau neatestate de nici un 
document de studii; 

- poate avea drept scop dobândirea, îmbunătăţirea sau completarea cunoştinţelor, abilităţilor şi 
competenţelor profesionale, personale, sociale sau culturale. 

                                                 
1 O activitate de educaţie este instituţionalizată dacă există un furnizor de educaţie care stabileşte aspectele principale ale 
procesului de învăţare (metodele de predare, programa, criteriile de admitere, locaţia actului educaţional) 
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Instruirea în afara sistemului naţional de educaţie poate fi furnizată de:   
- instituţii de învăţământ (dar nu sub forma programelor de învăţământ preuniversitar sau superior); 
- centre de educaţie şi formare profesională din subordinea ministerelor sau autorităţilor publice 

locale; 
- furnizori publici şi privaţi de educaţie şi formare profesională (autorizaţi sau nu); 
- organizaţii nonguvernamentale ori guvernamentale; 
- angajatori care oferă programe de formare profesională propriilor angajaţi; 
- palate şi cluburi ale elevilor; 
- instituţii culturale precum muzee, teatre, centre culturale, biblioteci, centre de documentare, 

cinematografe, case de cultură; 
- asociaţii profesionale, culturale, sindicate, organizaţii nonguvernamentale 
- Agenţia Naţională (sau Judeţeană) de Ocupare a Forţei de Muncă. 

 

Instruirea în afara sistemului naţional de învăţământ cuprinde: 

• Cursurile –  care pot fi teoretice (cu un grad mai mic sau mai mare de interactivitate) sau pot îmbina 
instruirea teoretică cu cea practică în situaţii reale sau simulate. Acestea se pot desfăşura în săli de curs sau  
la distanţă (prin corespondenţă, on-line etc). 

Se includ: 

 cursurile de formare profesională a adulţilor: 

• cursuri de iniţiere sau calificare / recalificare - care au drept obiectiv dobândirea uneia sau 
mai multor competenţe care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau 
mai multor ocupaţii. 

De obicei, cursurile de calificare / iniţiere sunt organizate de către un furnizor autorizat de 
formare profesională şi sunt recunoscute la nivel naţional. 

Exemple de cursuri de calificare / iniţiere: 

- Agent paza si ordine 
- Lucrător in comerţ 
- Bucătar 
- Operator introducere validare si prelucrare date 
- Zidar pietrar tencuitor 
- Frizer / coafor / manichiurist / pedichiurist 
- Cosmetician 
- Dulgher tâmplar parchetar 
- Ospătar (chelner) vânzător in unităţi de alimentaţie 
- Coafor 
- Sudor 
- Instalator instalaţii tehnico sanitare si de gaze 
- Îngrijitoare bătrâni la domiciliu 
- Tehnician - maseur 
- Lucrător in cultura plantelor 
- Lucrător in creşterea animalelor 
- Contabil 
- Brutar 
- Macaragiu 
- Fierar betonist montator prefabricate 
- Mecanic auto 
- Administrator pensiune turistica 
- Apicultor 
- Camerista 
- Baby sitter 
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• cursuri de perfecţionare / specializare – care au drept scop dezvoltarea sau completarea 
cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine 
deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, 
dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, 
dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi.  

Cursurile de perfecţionare / specializare pot fi urmate la iniţiativa angajatorului, a 
angajatului sau pentru obţinerea (reînnoirea) atestatului necesar exercitării unei profesii 
reglementate2. 

Acestea pot fi organizate de angajator, organizaţii profesionale, sindicale etc. sau de către un 
furnizor de formare specializat şi pot fi finanţate de angajator sau de persoana care se 
formează. 

Cursurile de specializare / perfecţionare pot fi: 

 cursuri de specializare / perfecţionare într-o anumită ocupaţie, de exemplu: 

- Formator 
- Manager proiect 
- Expert achiziţii publice 
- Manager resurse umane 
- Contabil 
- Inspector in domeniul securităţii si sănătăţii in munca 
- Auditor in domeniul calităţii 
- Formator de formatori 
- Auditor de mediu 
- Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene 
- Manager al sistemelor de management de mediu 
- Inspector resurse umane 
- Inspector de specialitate protecţia muncii 
- Manager al sistemelor de management al calităţii 
- Specialist in domeniul securităţii si sănătăţii in munca 
- Mentor 
- Cadru tehnic cu atribuţii in domeniul prevenirii si stingerii 

incendiilor 
- Agent vânzări 
- Etc. 

 Cursuri de perfecţionare având drept scop dobândirea unor competente 
comune mai multor ocupaţii, de exemplu: 

- Comunicare în limba engleză 
- Comunicare în limba germana 
- Competenţe antreprenoriale 
- Competente informatice  
- Etc. 
 

 Alte cursuri având drept scop dobândirea, îmbunătăţirea sau lărgirea 
cunoştinţelor şi competenţelor profesionale, pe un domeniu anume, de 
exemplu: 

o În domeniul IT&C, de exemplu: 
- ECDL 
- Excel, Word 
- Autocad 
- Web design, etc. 

                                                 
2 Profesia reglementată este activitatea profesională pentru care accesul sau exercitarea în România este condiţionată, direct 
sau indirect, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, de deţinerea unui document care să ateste nivelul de formare 
profesională, de exemplu: asistent medical , arhivist, auditor financiar, contabil autorizat, mediator, auditor energetic pentru 
clăiri etc. 
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o In domeniul resurselor umane, de exemplu: 
- Recrutarea şi selecţia resurselor umane 
- Tehnici de recrutare şi selecţie 
- Legislaţia muncii 
- Etc. 

o In domeniul marketingului şi vânzărilor, de exemplu: 
- Aptitudini de vânzare prin telefon 
- Strategia de vânzare consultativă 
- Tehnici de negociere 
- Marketing strategic 
- Discursul public 
- Etc. 

o În domeniul managementului, de exemplu: 
- Managementul conflictelor 
- Management de proiect 
- Auto-organizarea, stabilirea priorităţilor şi managementul 

timpului 
- Tehnici de decizie eficientă 
- Managementul riscurilor 
-  

 Cursuri de dezvoltare personală,  hobby şi timp liber, de exemplu: 
- Inteligenţa emoţională 
- Curs de îngrijire a sugarului şi masuri de prim ajutor 
- Cursuri de dans 
- Cursuri de pictura 
- Cursuri de muzică 
- Cursuri de fotografie 
- Cursuri de design interior sau vestimentar 
- Cursuri de arte marţiale, înot, tenis etc. 
- Etc. 
 

 Alte cursuri, de exemplu: 
- Cursuri pentru obţinerea permisului auto 
- Cursuri prevenirea şi stingerea incendiilor 
- Cursuri de prim ajutor 
- Etc. 

 

• Conferinţele – sunt evenimente în care sunt invitaţi mai mulţi prezentatori (lectori). O conferinţă 
poate avea una sau mai multe teme. 

• Seminariile – sunt evenimente similare conferinţelor, dar în cadrul cărora se încurajează discuţiile 
de grup, iar participanţi sunt stimulaţi să găsească soluţii pentru propriile probleme sau pentru 
situaţiile pe care le aduc în discuţie colegii lor. Acestea forme de instruire includ, pe lângă sesiunile 
de informare şi sesiuni de discuţii sau chiar sesiuni de aplicaţii practice. 

• Lecţiile private sau meditaţiile -  sunt o serie de activităţi educaţionale furnizate de un profesor, 
instructor, meditator (în general, persoană fizică) care au drept scop studiul intensiv şi aprofundarea 
cunoştinţelor / îmbunătăţirea abilităţilor elevului. 

• Instruirea profesională practică la locul de muncă - sunt acţiuni planificate în avans având drept 
scop principal dezvoltarea sau îmbunătăţirea cunoştinţelor, îndemânărilor sau a deprinderilor 
practice şi teoretice ale angajaţilor implicaţi. 
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Organizarea chestionarului 

Modulul are 2 secţiuni: 
- Participarea la instruire in ultimele 4 săptămâni  - se adresează tuturor persoanelor în vârstă de 15 

ani şi peste 
- Participarea la instruire în ultimele 12 luni – se adresează doar persoanelor care nu au participat în 

ultimele 4 săptămâni la nicio formă de instruire în afara sistemului naţional de educaţie. 

 

Instrucţiuni pentru completarea  chestionarului 

Înainte de începerea interviului veţi citi cu glas tare textul din caseta introductivă de deasupra întrebării 1. 

Întrebarea 1a 

Este recomandat ca după enunţarea primei întrebări să citiţi cu glas tare tipurile de cursuri oferite cu titlu 
de exemplu. 

Întrebările 1b, 2b, 3b, 4b 

Se vor include doar orele de studiu asistat (cu audierea cursului, participarea la seminar sau la lecţiile 
private, participarea efectivă la instruirea la locul de muncă). Nu se includ: timpul de deplasare către şi de 
la locul instruirii şi nici orele de studiu individual. 

În cazul în care respondentul a participat la mai multe cursuri / seminarii / lecţii private / perioade de 
instruire practică la locul de muncă pe parcursul ultimelor 4 săptămâni, se va raporta timpul cumulat pentru 
toate cursurile / seminariile / lecţiile private / perioadele de instruire din perioada de referinţă. 

Întrebările 1c, 2c, 3c 

În cazul în care respondentul a participat, în ultimele 4 săptămâni, la mai multe cursuri / seminarii / lecţii 
private, se va lua în considerare cel mai recent curs / seminar / cea mai recentă lecţie privată. 

Întrebarea 5 

Deoarece este posibil ca în perioada ultimelor 4 săptămâni respondentul să fi participat la multe forme de 
instruire (de exemplu un curs şi un seminar), scopul întrebării 5 este de a o identifica pe cea mai recentă 
dintre acestea. 

În cazul în care respondentul a participat la o singură formă de instruire – se va bifa codul 5, iar în cel al 
respondenţilor care nu au participat la nicio formă de instruire – codul 6. 

În cazul respondenţilor care pe parcursul ultimelor 4 săptămâni au participat la mai multe forme de 
instruire, întrebările 6 şi 7 se referă la cea mai recentă dintre acestea. 

Întrebarea 7 

În funcţie de scopul urmărit, formele de instruire organizate în afara sistemului naţional de învăţământ se 
clasifică în: 

- formele de instruire frecventate în scopuri profesionale care 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 (exemplu: 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.). 

Întrebările  6 şi 7 vor fi citite adaptat în funcţie de răspunsul la întrebarea 5. 
 
Modulul consum biomasă (MCB) – se va completa şi în anul 2015. 
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Anexă 
 

Nomenclatorul ţărilor  
 

DENUMIRE ŢARĂ   COD 

AFGANISTAN AFG 
AFRICA CENTRALA - REPUBLICA CAF 
AFRICA DE SUD ZAF 
ALBANIA ALB 
ALGERIA DZA 
ANDORA AND 
ANGOLA AGO 
ANGUILLA AIA 
ANTARTICA ATA 
ANTIGUA SI BARBADOS ATG 
ANTILELE OLANDEZE ANT 
APATRIZI XXX 
ARABIA SAUDITA SAU 
ARGENTINA ARG 
ARMENIA ARM 
ARUBA ABW 
AUSTRALIA AUS 
AUSTRIA AUT 
AZERBAIJAN AZE 
BAHAMAS BHS 
BAHREIN BHR 
BANGLADESH BGD 
BARBADOS BRB 
BELGIA BEL 
BELIZE BLZ 
BENIN BEN 
BERMUDE BMU 
BHUTAN BTN 
BELARUS BLR 
MYANMAR  ( fosta BIRMANIA) MMR 
BOLIVIA BOL 
BOSNIA SI HERTEGOVINA BIH 
BOTSWANA BWA 
BOUVET (INSULA) BVT 
BRAZILIA BRA 
BRUNEI DARUSSALAM BRN 
BULGARIA BGR 
BURKINA FASO BFA 
BURUNDI BDI 
CAMBODGIA - KAMPUCIA KHM 
CAMERUN CMR 
CANADA CAN 
CAPUL VERDE CPV 
CAYMAN (INSULELE) CYM 
CEHIA - REPUBLICA CZE 
CEHOSLOVACIA (FOSTA) CSK 
CHILE CHL 
CHINA (REPUBLICA POPULARA) CHN 
CHRSTMAS (INSULELE) CXR 
CIAD TCD 
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DENUMIRE ŢARĂ   COD 

CIPRU CYP 
COASTA DE FILDES CIV 
COCOS (KEELING) (INSULELE) CCK 
COLUMBIA COL 
COMORE COM 
CONGO COG 
COOK (INSULELE) COK 
COREA (REPUBLICA POPULARA DEMOCRATA) PRK 
COREEA REPUBLICA KOR 
COSTA RICA CRI 
CROATIA HRV 
CUBA CUB 
DANEMARCA DNK 
DJIBOUTI DJI 
DOMINICA DMA 
DOMINICANA - REPUBLICA DOM 
ECUADOR ECU 
EGIPT EGY 
EL SALVADOR SLV 
ELVETIA CHE 
EMIRATELE ARABE UNITE ARE 
ERITREEA ERI 
ESTONIA EST 
ETIOPIA ETH 
FALKLAND (MALVINE) (INSULELE) FLK 
FEROE (INSULELE) FRO 
FIJI FJI 
FILIPINE PHL 
FINLANDA FIN 
FRANCE (MAINLAND) FXX 
FRANTA FRA 
FRANTA - TERITORIILE AUSTRALE SI ANTARTICE ATF 
GABON GAB 
GAMBIA GMB 
GEORGIA - GRUZIA GEO 
GERMANIA DEU 
GHANA GHA 
GIBRALTAR GIB 
GRECIA GRC 
GRENADA GRD 
GROENLANDA GRL 
GUADELUPA GLP 
GUAM GUM 
GUATEMALA GTM 
GUIANA FRANCEZA GUF 
GUINEEA (CONACRY) GIN 
GUINEEA BISSAU GNB 
GUINEEA ECUATORIALA GNQ 
GUYANA GUY 
HAITI HTI 
HONDURAS HND 
HONG KONG HKG 
INDIA IND 
INDONEZIA IDN 
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DENUMIRE ŢARĂ   COD 

IORDANIA JOR 
IRAK IRQ 
IRAN - REPUBLICA ISLAMICA IRN 
IRLANDA IRL 
ISLANDA ISL 
ISRAEL ISR 
ITALIA ITA 
IUGOSLAVIA YUG 
JAMAICA JAM 
JAPONIA JPN 
KAZAKHSTAN KAZ 
KENIA KEN 
KIRGHISTAN KGZ 
KIRIBATI KIR 
KUVEIT KWT 
LAOS LAO 
LESOTHO LSO 
LETONIA LVA 
LIBAN LBN 
LIBERIA LBR 
LIBIA LBY 
LIECHTENSTEIN LIE 
LITUANIA LTU 
LUXEMBURG LUX 
MACAO MAC 
MACEDONIA - FYROM MKD 
MALAIEZIA MYS 
MALAWI MWI 
MALDIVE MDV 
MALGASA REPUBLICA - MADAGASCAR MDG 
MALI MLI 
MALTA MLT 
MAREA BRITANIE GBR 
MAREA BRITANIE - PERSOANE PROTEJATE GBP 
MAREA BRITANIE - TERITORIILE SUB GBD 
MAREA BRITANIE - TERITORII BRITANICE IN OCEANUL INDIAN IOT 
MARIANE DE NORD (INSULELE) MNP 
MAROC MAR 
MARSHALL (INSULELE) MHL 
MARTINICA MTQ 
MAURICIU MUS 
MAURITANIA MRT 
MAYOTTE MYT 
McDONALD SI HEARD (INSULELE) HMD 
MEXIC MEX 
MICRONEZIA FSM 
MOLDOVA MDA 
MONACO MCO 
MONGOLIA MNG 
MONTSERRAT MSR 
MOZAMBIC MOZ 
MUNTENEGRU MTG 
NAMIBIA NAM 
NAURU NRU 
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DENUMIRE ŢARĂ   COD 

NEPAL NPL 
NICARAGUA NIC 
NIGER NER 
NIGERIA NGA 
NIUE NIU 
NORFOLK (INSULELA) NFK 
NORVEGIA NOR 
NOUA CALEDONIE NCL 
NOUA ZEELANDA NZL 
OLANDA NLD 
OMAN OMN 
PAKISTAN PAK 
PALAU (INSULELE) PLW 
PALESTINA PAL 
PANAMA PAN 
PAPUA NOUA GUINEE PNG 
PARAGUAI PRY 
PERU PER 
PITCAIRN - INSULA PCN 
POLINEZIA FRANCEZA PYF 
POLONIA POL 
PORTO RICO PRI 
PORTUGALIA PRT 
QATAR QAT 
REUNION REU 
RUSIA FEDERATIA RUS 
RWANDA RWA 
SAHARA OCCIDENTALA ESH 
SAMOA WSM 
SAMOA AMERICANA ASM 
SAN MARINO SMR 
SAO TOME SI PRINCIPE STP 
SENEGAL SEN 
SERBIA SRB 
SEYCHELLES SYC 
SF. ELENA SHN 
SF. KITTS SI NEVIS KNA 
SF. LUCIA LCA 
SF. VINCENT SI GRENADINES VCT 
SIERRA LEONE SLE 
SINGAPORE SGP 
SIRIA SYR 
SLOVACIA SVK 
SLOVENIA SVN 
SOLOMON (INSULELE) SLB 
SOMALIA SOM 
SPANIA ESP 
SRI LANKA LKA 
ST. PIERRE SI MIGUELON SPM 
STATELE UNITE ALE AMERICII USA 
STATELE UNITE ALE AMERICII - INSULE UMI 
SUDAN SDN 
SUEDIA SWE 
SURINAM SUR 
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SVALBARD SI JAN MAYEN (INSULELE) SJM 
SWAZILAND SWZ 
TADJIKISTAN TJK 
TAIWAN TWN 
TANZANIA TZA 
THAILANDA THA 
TIMORUL DE EST TMP 
TOGO TGO 
TOKELAU TKL 
TONGA TON 
TRINIDAD TOBAGO TTO 
TUNISIA TUN 
TURCIA TUR 
TURKMENISTAN TKM 
TURKS ET CAICOS (INSULELE) TCA 
TUVALU TUV 
U.R.S.S. FOSTA MDA 
UCRAINA UKR 
UGANDA UGA 
UNGARIA HUN 
URUGUAI URY 
UZBEKISTAN UZB 
VANUATU VUT 
VATICAN VAT 
VENEZUELA VEN 
VIETNAM VNM 
VIRGINE (BRITANICE) (INSULELE) VGB 
VIRGINE (USA) (INSULELE) VIR 
WALLIS SI FUTUNA (INSULELE) WLF 
YEMEN YEM 
CONGO - REPUBLICA DEMOCRATICA (fosta ZAIR) COD 
ZAMBIA ZMB 
ZIMBABWE ZWE 
NATIONALITATE NEINDICATA XYZ 
ORGANIZATIA NATIUNILOR UNITE (O.N.U.) UNO 
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS SGS 
ZONA NEUTRA NTZ 
ALTELE IN AFRICA AFR 
ALTELE IN AMERICA AME 
ALTELE IN ASIA ASI 
ALTELE IN EUROPA EUR 
ALTELE IN OCEANIA OCE 
ROMANIA ROU 
ALAND - INSULE ALA 
GUERNESEY GGY 
ISLE OF MAN IMN 
JERSEY JEY 
SAINT BARTHELEMY BLM 
SAINT MARTIN MAF 
INSULA GEORGIA SI I-LE SANDWICH DE SUD SGS 

 


