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ROMÂNIA 

Institutul Na ţional de Statistică 

 

 
 

 

 

 

 

privind modific ările şi modul de completare a chestionarelor 
anchetei în anul 2005 

 
 

CHESTIONARUL LOCUINŢEI – CAP.2 DATE DESPRE GOSPODĂRIE (CL2) 
 
A. Schimbări intervenite în conţinutul chestionarului faţă de anul precedent : 
 
� NATIONALITATEA (NAT): denumirea  ţigan (cod 3) a fost înlocuită cu cea romă (cod 3). 

 
� NOMENCLATORUL ŢĂRILOR a fost actualizat pentru 2005, conform listei stabilite la 

nivelul Uniunii Europene. Codurile din nomenclator sunt utilizate pentru codificarea 
variabilelor referitoare la ţara de origine (TOR) şi cetăţenie (CET), precum şi pentru întrebările 
I16 (TARA) şi I95 (TARAP) din chestionarul individual CI. 

 
B. Precizări referitoare la modul de completare al diverselor variabile: 
 
� DATA NA ŞTERII 

Pentru fiecare persoană intervievată, se vor înscrie ziua (ZIN) , luna (LUNN)  şi anul naşterii  
(ANN). Data naşterii nu va fi niciodată modificată în cursul anchetelor ulterioare. 
Dacă totuşi apare situaţia datei de naştere eronată (înregistrată la ancheta anterioră) se procedează 
în modul următor: 
- persoana cu data naşterii eronată se scoate din anchetare atribuindu-i pentru variabila 

Mobilitatea faţă de ancheta precedentă (MO) valoarea 4, deci MO=4; 
- se introduce numărul pentru o nouă persoană înregistrată în gospodărie, cu MO=2, persoană 

căreia i se ataşează data naşterii corectă, precum şi restul informaţiilor cerute prin chestionar 
şi programul de prelucrare. ATENŢIE, acest nou număr va fi folosit şi în chestionarul CI 
(dacă se completează) pentru a se introduce informaţiile corespunzătoare persoanei respective. 

 
� ŢARA DE ORIGINE (TOR)  este definită ca fiind ţara de rezidenţă a mamei în momentul 

naşterii persoanei respective. La înregistrarea ţării de origine anchetatorul va înscrie denumirea 
acesteia sub formă de text, în spaţiile rezervate, codificarea urmând a fi făcută de către 
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controlorul de anchetă utilizând NOMENCLATORUL ŢĂRILOR, respectiv ANEXA 
actualizată pentru 2005.  

-  Dacă ţara de origine este România, Danemarca sau Cambodgia se vor utiliza obligatoriu 
codurile RO, DK sau respectiv, KH; 

-  Se vor utiliza codurile numerice (existente în NOMENCLATORUL ŢĂRILOR) numai în 
situaţia în care denumirea ţării nu se regăseşte în nomenclatorul ţărilor. 

Exemplu: 
- pentru o persoană născută în România, obligatoriu  variabila TOR=RO, nu 03. 

 
� CETĂŢENIA (CET) 

-  precizările de la TOR rămân valabile şi pentru CET; 
- variabila CET nu  poate fi codificată cu mnemonica judeţului de domiciliu;  
Exemplu de completare eronată: pentru o persoană din judeţul Teleorman variabila CET este 

eronat codificată cu TR.  
 
� NUMĂRUL ANILOR DE REZIDEN ŢĂ ÎN ROMÂNIA (NRR):  variabilă obligatoriu de 

completat la prima anchetare, pentru toate persoanele din gospodărie.  
 
� FORMA DE INSTRUIRE URMAT Ă ÎN ULTIMELE 4 S ĂPTĂMNI ÎN SISTEMUL 

NAŢIONAL DE EDUCA ŢIE 
Formele de instruire desfăşurate în cadrul sistemului naţional de educaţie se referă la cursuri de 
zi, serale, frecvenţă redusă sau învăţământ deschis la distanţă, din unităţile de învăţământ de stat 
sau privat, din ţară sau străinătate. Pentru persoanele care urmează o formă de instruire în 
cadrul unor instituţii de învăţământ din străinătate, se va asigura asimilarea acestora, ţinând 
seama de nivelul instituţiilor de învăţământ (superior, liceal, profesional, primar etc.) din ţară. 
Exemplu: 
- O persoană absentă din gospodărie, plecată în străinătate la studii (masterat) pentru un an şi 

peste, va avea obligatoriu variabila FINS = 8. 
 
� NIVELUL ŞCOLII DE CEL MAI ÎNALT GRAD ABSOLVIT Ă (NIVS)  

-  NIVS = 4 (treapta I liceală) se completează numai pentru persoanele care au absolvit 
acest nivel de instruire între anii 1974 – 1991. A nu se confunda absolvirea treptei I din 
perioada precizată anterior cu absolvirea a 10 clase într-o altă perioadă. 

-  răspunsul la ancheta curentă  este necesar să fie corelat cu cel al anchetei precedente 
(NIVS curent nu poate fi mai mic decât NIVS precedent). 

 
 

CHESTIONARUL INDIVIDUAL (CI) 
Faţă de anul 2004, fiecare chestionar individual conţine date de identificare, urmate de 97 întrebări 
(faţă de 86 întrebări, câte conţinea vechiul chestionar), structurate în 12 capitole. 
Semnificaţiile notaţiilor utilizate în continuare sunt: 

➲  variabilă nou introdusă în chestionar; 
➳➳➳➳ variabilă modificată faţă de chestionarul din anul precedent ; 
� precizări privind modul de completare pentru variabilele existente. 
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Atenţie!  
Câmpurile altul/alta, prezente în diferite întrebări ESTE OBLIGATORIU 
să fie analizate cu atenţie de către controlor şi încadrate, pe cât posibil, în 
variantele de răspuns existente la fiecare întrebare. 

 
FILTRU INIŢIAL 
S-a modificat întrebarea 1 şi s-au introdus 3 întrebări suplimentare. 

Atenţie! 
« a lucra »  în sensul anchetei forţei de muncă europene, ca şi al anchetei AMIGO:  
Se consideră că a lucrat, orice persoană care, în cursul celor 7 zile ale săptămânii de 
referinţă, adică săptămâna anterioară intervievării, de luni până duminică inclusiv, a 
desfăşurat, în mod regulat sau cu titlu excepţional o activitate economică producătoare de 
bunuri sau servicii, fie şi numai pentru o oră în scopul obţinerii unor venituri sub formă de 
salarii, plată în natură sau alte beneficii, chiar dacă acestea nu s-au încasat în cursul 
aceleiaşi săptămâni. 
 
➳➳➳➳ I1 (LUCRM)  “În cursul săptămânii trecute aţi lucrat măcar O ORĂ pentru salariu 

sau alte venituri în bani ori în natură, fie şi ocazional ?” – conţine acum doar două 
variante de răspuns: 

� DA (cod 1) – pentru un interlocutor care răspunde afirmativ sau din al cărui răspuns 
deduceţi că activitatea sa din săptămâna trecută se încadrează în definiţia de mai sus. 

� NU (cod 2). 
Atenţie!  
Se consideră că au lucrat şi persoanele care muncesc la negru (total sau parţial), precum şi 
cele care sunt la lucru în străinătate; pentru acestea din urmă trebuie să se completeze codul 
ţării în care lucrează (dacă au codul PREZ = 2 sau 4 în CL, deci pentru care se completează 
chestionarul CI). 
 
➲  I2 (ABST) “Aţi avut un loc de muncă de la care aţi absentat temporar ?” – codurile 

1÷8 se referă la motivul absenţei în cazul în care persoana intervievată a avut în săptămâna 
precedentă un loc de muncă de la care a absentat. 

 
➲  I 3 (SITSP) “Dacă în cursul săptămânii trecute nu aţi lucrat pentru cel puţin O 

ORĂ şi nici nu aţi avut un loc de muncă de la care să fi absentat, atunci care a 
fost situaţia dvs. ?” 

Pentru codurile 1,3÷7 vezi MANUALUL ANCHETEI, paginile 47-48 (explicaţiile pentru variantele 
de răspuns 4,5,6,7,8 de la fosta întrebare 1). 
Varianta de răspuns “a găsit de lucru şi va începe la o dată ulterioară” (cod 2) se va atribui 
persoanelor care, deşi nu au lucrat săptămâna trecută, tocmai au găsit un loc de muncă şi vor începe 
activitatea la o dată ulterioară săptămânii de referinţă; se vor include aici şi situaţiile de tipul 
“Urmează să înfiinţez o firmă” sau “Sunt în curs de privatizare”, răspunsuri care nu vor mai fi 
incluse la variabila actuală “căuta de lucru/şomer(ă)” . 
La varianta de răspuns “pensionar(ă) (pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare 
anticipată parţială, invaliditate, de urmaş), beneficiar de ajutor social” (cod 5) se vor înscrie toate 
categoriile de pensionari, inclusiv persoanele care beneficiază de ajutor social de tip pensie.  
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➲  I4 (LUCREX ) “Totuşi, săptămâna trecută aţi lucrat măcar O ORĂ, chiar şi 
ocazional sau excepţional ?” 

Aceasta este o întrebare suplimentară, de verificare a răspunsurilor persoanelor care la întrebarea 3 
s-au încadrat sub unul din codurile 2÷7, încercând să le identifice pe acelea dintre ele care au 
declarat în mod greşit că n-au lucrat, în virtutea faptului că n-o fac în general, dar care au acum 
ocazia să-şi aducă aminte că, totuşi, săptămâna trecută, au exercitat o activitate aducătoare de 
venituri (oricât de mici), fie şi de scurtă durată, sau o activitate ocazională. 

Atenţie!  
Răspunsurile la întrebările aferente FILTRULUI INIŢIAL trebuie corelate cu răspunsul 
referitor la STATUTUL PRINCIPAL IN ULTIMELE 3 LUNI  (STAPP) – I79. 

 
➲  I11 (CONTR) “Cu cine este încheiat contractul dvs. de muncă ?”  

Codul 2 se va marca numai pentru acele persoane al căror contract de muncă este unul temporar (pe 
durată determinată), încheiat cu o agenţie de plasare a forţei de muncă şi NU cu angajatorul 
(unitate economică, firmă, persoană fizică, etc.) unde persoana angajată îşi desfăşoară efectiv 
activitatea. 
Nu sunt incluse în această variantă de răspuns persoanele angajate de agenţie pentru desfăşurarea 
activităţilor în cadrul acesteia (aparatul propriu al agenţiei respective). Acestea, împreună cu 
persoanele care au încheiat contract direct cu unitatea angajatoare, vor marca “X” în casuţa 
corespunzătoare codului 1. 
Agenţiile de plasare a forţei de muncă sunt acele unităţi care, la cererea angajatorilor (unităţi 
economice, firme, persoane fizice, etc.), caută şi recrutează personal calificat sau specializat în 
meseria/profesia solicitată de angajator. Contractul de muncă se încheie pe perioadă determinată 
(temporară) între angajat şi agenţia de plasare a forţei de muncă, respectivul desfăşurându-şi 
activitatea în unitatea care a solicitat angajarea. După o anumită perioadă de probă (la încheierea 
contractului cu agenţia), dacă angajatorul este mulţumit, poate renunţa la serviciile agenţiei şi să 
încheie contract direct cu angajatul. 
Exemple: 

- O întreprindere constructoare de maşini doreşte să angajeze un inginer cu specializare în 
automatică pentru instalarea şi întreţinerea unei linii de asamblare piese de maşini. În acest 
sens apelează la o agenţie de plasare a forţei de muncă; aceasta recrutează una sau mai 
multe persoane specializate, cu care încheie contract de muncă pe durată determinată (de 
probă). Persoana sau persoanele respective lucrează pe perioada contractului temporar în 
cadrul întreprinderii. După expirarea perioadei de probă, întreprinderea decide dacă şi pe 
cine urmează să angajeze dintre cei recrutaţi de agenţie. 

- Un laborator de analize medicale apelează la agenţie pentru a-i găsi o persoană care să 
introducă datele din fişele de analiză în baza de date. Dacă persoana recrutată de agenţie are 
rapiditate, firma o poate angaja definitiv în calificarea respectivă. 

- O persoană care doreşte să găsească pe cineva care să-i supravegheze copilul poate apela la 
agenţie. În funcţie de eficienţa dovedită, persoana recrutată de agenţie poate, după expirarea 
contractului pe perioadă determinată cu agenţia, să încheie sau nu contract direct cu 
solicitantul serviciului de îngrijire. 

- O persoană în căutarea unei menajere apelează la o agenţie de plasare a forţei de muncă. 
Dacă persoana găsită este eficientă, după expirarea contractului cu agenţia ea poate fi 
angajată direct de către persoana solicitantă. 
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� I12 (PERS) “Câte persoane lucrează în unitatea/subunitatea în care aţi lucrat ? 
La acestă întrebare este obligatoriu ca acele persoane care şi-au declarat statutul profesional de 
lucrător pe cont propriu (întrebarea 2, cod 3) să bifeze varianta de răspuns 7. 
 

� I15 (ACT) “Care este denumirea completă a unităţii (regie autonomă, societate comercială, 

întreprindere, instituţie, cooperativă, magazin, organizaţie, asociaţie) şi a subunităţii (uzină, fabrică, secţie, 

oficiu de calcul, bază de transport, schelă, cantină,  magazin  de  întreprindere)  în care aţi lucrat ?”  
• Dacă activitatea desfăşurată este codificată cu ACT=751,752,753 (“Administraţie publică şi 

apărare; asigurări sociale din sistemul public”) atunci forma de proprietate a unităţii va fi 
obligatoriu PROP=5 (publică de interes naţional şi local) 

• Activităţile desfăşurate în unităţi de tipul “SRL pază şi protecţie” pentru persoane fizice sau 
juridice sunt eronat încadrate în activitatea “Administraţia publică şi apărare; asigurări sociale 
din sistemul public (codurile 751,752 sau 753)”; codificarea corectă a activităţii este 
“Activit ăţi de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor (cod 746)” pentru persoanele 
fizice şi “Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor (codul 748)” pentru 
persoanele juridice. 

• Pentru persoanele al căror contract de muncă este încheiat cu o agenţie de plasare a forţei de 
muncă se vor trece denumirea şi activitatea principală corespunzătoare agenţiei care i-a 
angajat, NU ale unităţii în care îşi desfăşoară activitatea. 

 
➲  I18 (COORD) “În mod obişnuit coordonaţi/supravegheaţi activitatea altor colegi ?”  

Responsabilităţile de supraveghere se referă la responsabilitatea oficială de a supraveghea alţi 
salariaţi (cu excepţia ucenicilor) în mod direct, efectuînd uneori o parte din munca pe care o 
supraveghează. Nu se include controlul de calitate şi consultanţa. Unei persoane cu responsabilităţi 
de supraveghere îi revine ca sarcină de serviciu organizarea muncii şi răspunderea ca aceasta să se 
desfăşoare în mod satisfăcător. 
Trebuie să fie luată în considerare situaţia obişnuită, nu situaţia corespunzătoare doar săptămânii de 
referinţă. 
Răspund cu DA la această întrebare două categorii de persoane: 

- cei care au funcţie de conducere (director, şef de serviciu, şef de birou, şef de atelier, şef de 
magazin, şef de fermă, etc.) – codul 1; 

- cei care nu sunt încadraţi pe funcţie de conducere (şi nu sunt remuneraţi ca atare), dar, 
datorită nivelului de calificare sau al experienţei, au ca sarcină coordonarea şi 
supravegherea activităţii în compartimentul în care lucrează, compartiment din care face 
parte cel puţin încă o persoană  – codul 2. 

Exemple: 
- Într-o secţie a unei întreprinderi industriale, muncitorul cu cel mai ridicat nivel de calificare 
şi experienţă în executarea lucrărilor (de obicei maistrul), pe lângă munca pe care o execută 
alături de ceilalţi colegi, are ca sarcini coordonarea şi supravegherea activităţii pe care o 
desfăşoară aceştia. 

- Într-o instituţie publică, în cadrul unui compartiment în care nu există şef serviciu, persoana 
cu cea mai mare vechime şi/sau calificare coordonează activităţile celorlalţi, chiar dacă nu 
primeşte indemnizaţie de conducere. 
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➲  I20 (MODG) “Actualul loc de muncă l-aţi găsit prin intermediul agenţiei (naţionale 
sau judeţene) de ocupare a forţei de muncă ?” 

Implicarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă trebuie să fie efectivă. 
Codul 1 (DA) se va atribui persoanelor care şi-au găsit un loc de muncă prin intermediul agenţiei de 
ocupare a forţei de muncă (ANOFM sau AJOFM). Dacă agenţia nu ar fi existat, persoana nu şi-ar fi 
găsit un loc de muncă. Aceasta presupune că agenţia a pus în legătură angajatorii cu persoana care 
se afla în căutarea unui loc de muncă, respectiv a furnizat servicii de mediere a muncii.  
Nu sunt servicii de mediere a muncii cursurile organizate pentru calificare sau recalificare 
organizate de ANOFM, chiar dacă ele permit persoanei respective ca mai târziu să găsească un loc 
de muncă. Pentru persoanele care au beneficiat exclusiv de aceste cursuri, precum şi pentru cele 
care nu şi-au găsit actualul loc de muncă prin intermediul agenţiei se înregistrează codul 2 (NU). 
 

➳➳➳➳ I22 (MOPARM) “Care a fost motivul principal pentru care aţi lucrat cu program 
parţial ?” – s-a introdus codul: 5 “îngrijirea persoanelor vârstnice” şi s-a modificat 
numerotarea variantelor de răspuns. 

 
➲  I23 (CAUZAPP) “Din ce cauză nu aţi apelat, pentru îngrijire, la institu ţii 

specializate sau la persoane remunerate ?” 
Nevoia de servicii de îngrijire poate apare: 

- în perioada corespunzătoare timpului normal de lucru; 
- pentru anumite perioade ale zilei (de exemplu: dimineaţa foarte devreme sau seara târziu); 
- pentru perioade speciale ale anului (de exemplu: în timpul vacanţelor şcolare sau pe durata 

concediului de odihnă). 
Serviciile de îngrijire se referă la: 

- îngrijirea copiilor din gospodărie sau a celor de până la 14 ani din afara gospodăriei; 
- îngrijirea adulţilor de 15 ani şi peste (părinţi, socri sau alte rude) bătrâni, bolnavi sau cu 

handicap temporar sau permanent. 
 
Serviciile de îngrijire pot fi prestate de organizaţii private sau de stat şi pot fi subvenţionate fie de 
stat, fie de către angajator. 
 
Exemple de servicii de îngrijire: creşe, centre internat de supraveghere a copiilor după orele de 
şcoală, centre specializate pentru persoanele cu handicap, asistenţă la domiciliu, însoţitori ai 
persoanelor vârstnice sau cu handicap. 
Nu se consideră serviciu de îngrijire ajutorul fără plată acordat de rude, prieteni sau vecini. 
 
Absenţa serviciilor de îngrijire corespunzătoare se consideră şi în cazul în care calitatea serviciilor 
respective este nesatisfăcătoare, precum şi în cazul în care centrele respective sunt situate la distanţă 
mult prea mare pentru a apela la ele. 
Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 1 pentru persoanele care lucrează cu 
program parţial deoarece nu există servicii corespunzătoare de îngrijire pentru copii sau nu-şi pot 
permite din punct de vedere financiar să apeleze la acestea.  
Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 2 pentru persoanele care lucrează cu 
program parţial deoarece nu există servicii corespunzătoare de îngrijire pentru bolnavi, persoane 
cu handicap, vârstnici sau nu-şi pot permite din punct de vedere financiar să apeleze la acestea.  
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Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 3 pentru persoanele care lucrează cu 
program parţial deoarece nu există servicii corespunzătoare de îngrijire atât pentru copii, cât şi 
pentru bolnavi, persoane cu handicap, vârstnici sau nu-şi pot permite din punct de vedere 
financiar să apeleze la acestea.  
Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 4 pentru persoanele care consideră că 
desfăşurarea activităţii cu program parţial nu are legătură cu existenţa sau non-existenţa facilităţilor 
de îngrijire (de exemplu, din pura dorinţă de a dedica mai mult timp copilului).  
 

➳➳➳➳ I28 (MOTMU)  “Care a fost motivul principal pentru care aţi lucrat mai mult ?” – 
pentru persoanele (salariaţii) care au declarat că motivul principal pentru care au lucrat 
mai mult este faptul că au efectuat ore suplimentare în săptămâna precedentă interviului, 
se va completa numărul total de ore suplimentare efectuate în activitatea principală 
de către persoana anchetată, în săptămâna precedentă interviului. 

 
➳➳➳➳ I31 (MOTNLUC)  “Din ce motiv nu aţi lucrat deloc deşi aveaţi un loc de muncă ?” – 

este fosta întrebare I24.  
- s-a scos varianta de răspuns “concediu medical”, acest motiv fiind inclus la actuala 

variantă 3 “boală, accident sau incapacitate temporară” ; 
- s-a introdus varianta de răspuns “zile libere, sarbători” ; 
- s-au modificat salturile. 

Atenţie!  
Răspunsul la această întrebare trebuie corelat cu răspunsul referitor la motivul pentru care 
persoana a absentat temporar de la locul de muncă  (ABST) – Întrebarea I2. 

 
➳➳➳➳ I34 (REV) “Aveţi certitudinea că veţi reveni la locul de muncă ?”- furnizează 

informaţii referitoare la certitudinea revenirii (de obicei în mai puţin de 6 luni) la locul de 
muncă. 

 
➳➳➳➳ I35 (ABSDURT) “Care credeţi că va fi durata totală a absenţei (din momentul încetării 

lucrului) ?”  - indică durata preconizată a absenţei din momentul încetării lucrului. 
 

➲  Imediat după întrebarea I35 s-a introdus un nou FILTRU . Acesta va determina evaluarea 
comparativă a răspunsurilor de la întrebările I5 şi I35, în funcţie de care rezultă traseul de 
urmat în continuare: 
• Dacă durata totală a absenţei este de cel mult 3 luni (codul 1 la întrebarea I35), veţi 
adresa interlocutorului întrebarea I38. 
• Dacă persoana este salariat (codul 1 la întrebarea I5), iar durata totală a absenţei este 
de peste 3 luni (codul 2 la întrebarea I35), veţi trece la întrebarea următoare, I36. 
• Dacă persoana este patron, lucrător pe cont propriu, membru al unei societăţi agricole 
sau al unei cooperative neagricole (unul dintre codurile 2, 3, 5 şi respectiv 6 la întrebarea 
I5), iar durata totală a absenţei este de peste 3 luni (codul 2 la întrebarea I35), veţi adresa 
interlocutorului întrebarea I37. 
• Dacă persoana este ajutor familial (codul 4 la întrebarea I5), iar durata totală a 
absenţei este de peste 3 luni (codul 2 la întrebarea I35), veţi trece la întrebarea I63. 
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➲  I36 (ABSPL) “Pe perioada absenţei sunteţi plătit ?” – este o întrebare care se adresează 

numai salariaţilor. 

Plata se referă la sumele nete încasate lunar fie din fondul de salarii, fie din fondul de asigurări 

sociale, fie din ambele surse. 

 

➲  I37 (ABSCONT) “Pe perioada absenţei de la locul de muncă, activitatea pe cont 
propriu (în firma pe care o aveţi, magazinul, ferma sau gospodăria agricolă, sau alt tip de afacere pe cont 

propriu) a continuat să se desfăşoare ?” – este o întrebare care se adresează numai 

persoanelor cu statutul profesinal de patron, lucrător pe cont propriu, membru al unei 

societăţi agricole sau al unei cooperative neagricole. 

La această întrebare aveţi posibilitatea de a marca mai multe din variantele de răspuns care se 

încadrează la codurile 1 – 4. 

 

� I38 (LUCDOM) “Aţi lucrat la domiciliu ?  “ 
Activitatea desfăşurată de persoanele care lucrează în gospodăria agricolă proprie (pe terenurile sau 

clădirile adiacente casei sale) NU se consideră a fi muncă la domiciliu. 

Deci, dacă o persoană a lucrat în gospodăria agricolă proprie (AGR=1,2,3) va declara că nu a lucrat 

la domiciliu (LUCDOM=3) 

 

➳➳➳➳ I64 (MONCAUTM)  “Care a fost motivul principal pentru care nu aţi căutat de 
lucru ?”  

- în locul variantei de răspuns “responsabilităţi familiale”, s-au introdus codurile 8 
“îngrijirea copilului” ,  9 “îngrijirea persoanelor cu handicap”, 10 “îngrijirea 
persoanelor vârstnice”, 11 “alte responsabilităţi personale sau familiale”; 

- s-a modificat numerotarea variantelor de răspuns; 

- s-au modificat salturile. 

 

➲  I65 (CAUZANE) “Din ce cauză nu aţi apelat, pentru îngrijire, la institu ţii 
specializate sau la persoane remunerate ?” – se adresează doar persoanelor care la 

întrebarea anterioară au marcat unul din codurile 8, 9, 10.  

 
Similar precizărilor de la I23. 

 

Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 1 pentru persoanele care nu au căutat de 

lucru în ultimele 4 săptămâni deoarece nu există servicii corespunzătoare de îngrijire pentru copii 
sau nu-şi pot permite din punct de vedere financiar să apeleze la acestea.  

 

Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 2 pentru persoanele care nu au căutat de 

lucru în ultimele 4 săptămâni deoarece nu există servicii corespunzătoare de îngrijire pentru 
bolnavi, persoane cu handicap, vârstnici sau nu-şi pot permite din punct de vedere financiar să 

apeleze la acestea.  
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Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 3 pentru persoanele care nu au căutat de 

lucru în ultimele 4 săptămâni deoarece nu există servicii corespunzătoare de îngrijire atât pentru 
copii, cât şi pentru bolnavi, persoane cu handicap, vârstnici sau nu-şi pot permite din punct de 

vedere financiar să apeleze la acestea.  

 

Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 4 pentru persoanele pentru care decizia de a 

nu căuta de lucru în ultimele 4 săptămâni nu are legătură cu existenţa sau non-existenţa facilităţilor 

de îngrijire (de exemplu, din pura dorinţă de a dedica mai mult timp copilului).  

 

➳➳➳➳ I69 (METODM)  “Precizaţi care din următoarele metode de căutare a unui loc de 
muncă au fost folosite de dvs. în ultimele 4 săptămâni (inclusiv săptămâna de 
referinţă) pentru a găsi un loc de muncă.”  

Întrebare cu răspuns multiplu, are rolul de a permite o departajare a persoanelor care caută "activ" 

de lucru, adică au utilizat diferite metode pentru a găsi un loc de muncă, faţă de acele persoane care 

aşteaptă să li se ofere de lucru fără a întreprinde nimic în acest sens. 

În acest scop este necesar ca întrebarea să fie citită în totalitate, metodă după metodă de căutare, 
una câte una, persoana intervievată având posibilitatea să răspundă cu mai multe variante de 
răspuns. 
 

Varianta de răspuns “înscrierea la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă”, s-a modificat în 

contactarea agenţiei (naţionale sau judeţene) pentru ocupare a forţei de muncă “pentru înscriere 

(pentru prima dată)” - cod 1, “pentru căutarea locurilor de muncă vacante (disponibile)” – cod 2, 
“din ini ţiativa agenţiei, pentru a-i oferi un loc de muncă vacant spre ocupare” – cod 3 şi “pentru 

reînnoirea înregistrării” – cod 4. Codurile 1÷3 se înregistrează pentru persoanele care contactează 

agenţia pentru ocuparea forţei de muncă exclusiv pentru a fi sprijinite în vederea ocupării. 

Atenţie!  
Controlorul are obligaţia de a încadra, pe cât posibil, răspunsurile de la altă metodă în afara 

celor menţionate (cod 17) în variantele de răspuns pretipărite din cadrul întrebării. 

Consultarea pe INTERNET a anunţurilor privind locurile de muncă sau consultarea listei de locuri 

de muncă vacante afişate la intrarea în întreprinderi se încadrează în varianta de răspuns ”studierea 

anunturilor din mica publicitate” (cod 12). 

 

➲ I70 (MET3P) “Dintre metodele enumerate la întrebarea precedentă precizaţi 3 
metode pe care le consideraţi principale.”  

Întrebarea permite preluarea numai a 3 coduri aferente răspunsurilor furnizate la întrebarea 

anterioară, ţinând cont de importanţa şi frecvenţa cu care a fost utilizată metoda de căutare de către 

persoana intervievată. 
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ANEXA 
 

NOMENCLATORUL ŢĂRILOR 
(VALABIL DIN 2005) 

 
Aceste coduri vor fi utilizate pentru variabilele referitoare la ţara de origine (TOR), cetăţenie 
(CET) din CL precum şi pentru întrebările I16 (TARA) şi I95 (TARAP) din CI. 
Ţara va fi indicată numai prin codul alfabetic; dacă acest lucru nu este posibil, se va utiliza una 
dintre grupările marcate cu caractere bolduite şi italice care utilizează drept cod cifre arabe. 
 

DENUMIRE ŢARĂ COD 

ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE 01 
BELGIA BE 
DANEMARCA DK 
GERMANIA DE 
GRECIA GR 
SPANIA ES 
FRANŢA FR 
IRLANDA IE 
ITALIA IT 
LUXEMBURG LU 
OLANDA NL 
AUSTRIA AT 
PORTUGALIA PT 
FINLANDA FI 
SUEDIA SE 
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII UK 

ŢARILE NOI INTRATE ÎN UNIUNEA EOROPEANĂ 15 

CIPRU CY 
REPUBLICA CEHĂ CZ 
ESTONIA EE 
UNGARIA HU 
LITUANIA LT 
LETONIA LV 
POLONIA PL 
REPUBLICA SLOVACĂ SK 
SLOVENIA SI 
MALTA MT 

ALTE ŢĂRI ALE ZONEI ECONOMICE EUROPENE 02 
ISLANDA IS 
LIECHTENSTEIN LI 
NORVEGIA NO 

ŢĂRILE DIN CENTRUL ŞI ESTUL EUROPEI 03 
ALBANIA AL 
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DENUMIRE ŢARĂ COD 

BELARUS BY 
BOSNIA – HERŢEGOVINA BA 
CROAŢIA HR 
MACEDONIA MK 
REPUBLICA MOLDOVA MD 
FEDERAŢIA RUSĂ RU 
UCRAINA UA 
REPUBLICA FEDERALĂ IUGOSLAVIA YU 

ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 04 
din care:  
BULGARIA BG 
ROMÂNIA RO 
ELVEŢIA CH 
TURCIA TR 

ŢĂRILE DIN NORDUL AFRICII 05 
ALGERIA DZ 
EGIPT EG 
LIBIA LY 
MAROC MA 
TUNISIA TN 

ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 06 
din care:  

AFRICA DE SUD ZA 

ŢĂRILE DIN AMERICA DE NORD 07 
din care:  

CANADA CA 
STATELE UNITE ALE AMERICII US 

ŢĂRILE DIN AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBE 08 
din care:  

MEXIC MX 

ŢĂRILE DIN AMERICA DE SUD 09 
din care:  

ARGENTINA AR 
BRAZILIA BR 

ŢĂRILE DIN ESTUL ASIEI 10 
din care:  
CHINA CN 
JAPONIA JP 

ŢĂRILE DIN ORIENTUL APROPIAT ŞI MIJLOCIU (ESTUL ASIEI) 11 
din care:  
ARMENIA AM 
AZERBAIDJAN AZ 
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DENUMIRE ŢARĂ COD 

GEORGIA GE 
KAZAKHSTAN KZ 
KYRGYZSTAN KG 
TADJIKISTAN TJ 
TURKMENISTAN TM 
UZBEKISTAN UZ 
ISRAEL IL 
IORDANIA JO 
LIBAN LB 
PALESTINA PS 
SYRIA SY 
IRAK IQ 
IRAN IR 

ŢĂRILE DIN SUDUL ŞI SUD - ESTUL ASIEI 12 
din care:  

INDIA IN 
SRI LANKA LK 
PAKISTAN PK 
INDONEZIA ID 
CAMBODGIA KH 
FILIPINE PH 
THAILANDA TH 
VIETNAM VN 

AUSTRALIA, OCEANIA ŞI ALTE TERITORII 13 
din care:  

AUSTRALIA AU 
NOUA ZEELANDĂ NZ 

ALTELE 14 

 
 
 
 


