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ROMÂNIA 
Institutul Na ţional de Statistică 

 

 

 
 
 

privind modific ările şi modul de completare a chestionarelor anchetei 
în anul 2011 

Schimbări intervenite în conţinutul chestionarului faţă de anul precedent : 

CHESTIONARUL LOCUINŢEI – CAP.2 DATE DESPRE GOSPODĂRIE (CL2) 

➳➳➳➳ Variabile modificate: „Nivelul şcolii de cel mai înalt grad absolvite” (NIVS) şi „Forma de 
instruire urmat ă în perioada de 4 săptămâni din care ultima este săptămâna de referinţă 
în sistemul naţional de educaţie” (FINS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Modificările introduse pentru cele 2 variabile au fost impuse de implementarea, începând cu anul 
universitar 2005 - 2006 a Legii 288/2004 - privind organizarea studiilor universitare, conform 
obiectivelor procesului Bologna precum şi de necesitatea de a armoniza modul de colectare şi prezentare 
a informaţiilor în / din diverse cercetări statistice.  

 
� Pentru variabila NIVS:   

Pentru absolvenţii de studii superioare se va înscrie nivelul de instruire absolvit conform titulaturii 
acestuia la data înscrierii la studii: 
- Codurile 8 sau 9 pentru absolvenţii care au început studiile în respectivul nivel de instruire înainte 

de anul 2005 (anul intrării în vigoare a legii 288/2004 - privind organizarea studiilor universitare). 
În principiu, pentru aceste persoane anul absolvirii trebuie să fie anterior anului 2009, dar nu este 
obligatoriu. 
- Codurile 10 sau 11 pentru pentru absolvenţii care au început studiile în respectivul nivel de 

instruire în anul 2005 sau ulterior. Excepţie fac absolvenţii facultăţilor de medicină şi arhitectură, 
facultăţi pentru care şi după întrarea în vigoare a sus-amintitei legi s-a păstrat vechiul mod de 
organizare a studiilor. În cazul acestora se va bifa codul 9. 

(8) Forma de instruire urmată în perioada de 4 
săptămâni din care ultima este săptămâna de 
referin ţă în sistemul naţional de educaţie (FINS) 

1- nici o formă 5-liceu (cl. 9÷10) 

2-şcoală primară (cl.1÷4) 
6- liceu (cl. 11÷13) 
7-şcoală postliceală sau tehnică de 

maiştri (1÷3 ani) 3-gimnaziu  (cl.5÷8) 
4-şcoală profesională (de 3÷5 ani) 
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10-licenţă tip Bologna 
(de 3÷5 ani) 

9-universitară de 
lungă durată 
(de 4÷6 ani) 

11-masterat tip 
Bologna (1÷2 ani) 

  
12-postuniversitară - masterat, studii aprofundate, alte studii 

postuniversitare de specializare (de la 6 luni la 2 ani) 
13-doctorat  (3÷5 ani) 
14-postdoctorat (1÷2 ani)  

(9) Nivelul şcolii de cel mai înalt grad absolvite (NIVS) 
1-fără şcoală absolvită 5-treapta I de liceu (cl. 9÷10) 

2-primar (cl.1÷4) 
6- liceal (cl. 9÷12/13) 
7-postliceal sau tehnic de maiştri                      

(de 1÷3 ani) 3-gimnazial  (cl.5÷7/8) 
4-profesional, complementar sau de ucenici (de 2÷5 ani) 
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10-licenţă tip Bologna 
(de 3÷5 ani) 

9-universitar de 
lungă durată (de 
4÷6 ani) 

11-masterat tip Bologna 
(1÷2 ani) 

  
12-postuniversitar - masterat, studii aprofundate, alte studii 

postuniversitare de specializare (de la 6 luni la 2 ani) 
13-doctorat  (3÷5 ani) 
14-postdoctorat (1÷2 ani)  
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- Codul 12 se va bifa în cazul persoanelor care au absolvit studii postuniversitare: -  studii 
aprofundate, alte studii postuniversitare de specializare (de la 6 luni la 2 ani) precum şi absolvenţii 
de masterat organizat conform legii învăţământului 84/1995. 

 
� Pentru variabila FINS:  

Pentru persoanele care urmează studii superioare se va înscrie nivelul de instruire urmat conform 
titulaturii acestuia la data înscrierii la studii: 
- Codurile 8 sau 9 pentru persoanele care au început studiile în respectivul nivel de instruire înainte 

de anul 2005. 
- Codurile 10 sau 11 pentru pentru persoanele care au început studiile în respectivul nivel de 

instruire în anul 2005 sau ulterior. Excepţie fac studenţii la medicină şi arhitectură, facultăţi pentru 
care şi după întrarea în vigoare a sus-amintitei legi s-a păstrat vechiul mod de organizare a 
studiilor. În cazul acestora se va bifa codul 9. 
- Codul 12 se va bifa în cazul persoanelor care urmează studii postuniversitare: -  studii 

aprofundate, alte studii postuniversitare de specializare (de la 6 luni la 2 ani) precum şi al 
persoanelor înscrise la masterat organizat conform legii învăţământului 84/1995. 

 
 
 
 

CHESTIONARUL INDIVIDUAL  (CI) 
 

Faţă de anul precedent, chestionarului individual (CI) al anchetei a fost modificat în 
sensul adăugării/ eliminării/ reformulării unor întrebări, şi al codificării "la dublu" 
(conform noului nomenclator COR-2008 cât şi conform vechiului nomenclator COR) 
a întrebărilor referitoare la ocupaţie (I22, I61 şi I75). 
 
➳➳➳➳ Întrebare modificată: I2 (ABST) s-a introdus o nouă variantă de răspuns "desfăşoară activitate 

sezonieră iar acum este extrasezon " (codul 8) şi s-a modificat numerotarea variantelor de 
răspuns. 

 
➳➳➳➳ Întrebări modificate: I5 (STAP), I58 (STAPS), I72 (STAPU), I119 (STAPAP) - statutul 

profesional "ajutor familal" a fost redenumit - "lucrător familial (neremunerat)". 
 

Urmare recomandărilor Eurostat, începând din anul 2011, se modifică definiţia ocupării pentru 
categoria lucrătorilor în agricultur ă care-şi desfăşoară activitatea în gospodăria proprie. 

 
Definiţia de până acum: Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste care au desfăşurat 
o activitate economică producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră în perioada de referinţă (o 
săptămână), în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii. Pentru 
lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi care lucrează în agricultură, durata minimă 
este de 15 ore. 

 
Definiţia care se va aplica începând din ianuarie 2011: Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de       
15 ani şi peste care au desfăşurat o activitate economică producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o 
oră în perioada de referinţă (o săptămână), în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în 
natură sau alte beneficii. Persoanele care lucrează în agricultură, vor fi considerate persoane ocupate dacă 
lucrează pentru cel puţin 1 oră în săptămâna de referinţă şi:  

- sunt proprietare al producţiei agricole realizate (recoltă, animale, lemn, pescuit, sericicultură, 
apicultură etc.);  
- producţia agricolă este destinată vânzării sau trocului, indiferent în ce proporţie, cât de mică 

(criteriul cheie îl constituie „destinaţia/intenţia” şi nu producerea actului de vânzare/troc deoarece 
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este posibil ca, urmare inundaţiilor sau secetei sau altor calamităţi naturale, producţia agricolă să 
fie compromisă) sau, în cazul în care producţia agricolă este destinată exclusiv auto-consumului, 
aceasta să reprezintă o proporţie importantă în totalul consumului gospodăriei (fiecară ţară este 
liberă să-şi definească semnificaţia „proporţiei importante”). 

 
➲  Din acest motiv, din chestionar au fost eliminate 2 întrebări AGR şi AGRV şi au fost 

introduse 5 noi întrebări. 
 

!!! Deoarece cele 5 întrebări nou introduse sunt de maximă importanţă pentru determinarea  
corectă a dimensiunii populaţiei ocupate (unul dintre cei mai importanţi indicatori ai 
anchetei)  veţi acorda maximă atenţie modului de completare a acestora. 

 
� I6 (AGRACT)  – „Activitatea dvs. principală în care dintre următoarele categorii se încadrează ?” 

 
codul 1 - „Cultura plantelor”  –include: 

a) cultivarea planetelor neperene (plante care nu durează de la un seszon la altul): cereale, 
plante leguminoase şi a plante producătoare de seminţe oleaginoase, orez, legume şi a 
pepeni, a rădăcinoase şi tuberculi, trestie de zahăr, tutun, plante pentru fibre textile, 
alte plante din culturi nepermanente; 

b) cultivarea planelor perene (plante care durează mai mult de două sezoane fie uscându-se 
după fiecare sezon fie crescând în mod continuu): struguri, fructe tropicale şi 
subtropicale, fructe citrice, fructe seminţoase şi sâmburoase, fructe arbuşti fructiferi, 
căpşuni, nuciferi şi a alţi pomi fructiferi, fructe oleaginoase, plante pentru prepararea 
băuturilor şi a condimentelor, plante aromatice, medicinale,  plante de uz farmaceutic, 
alte plante permanente; 

c) cultivarea plantelor pentru înmulţire - producţia tuturor materialelor vegetative pentru 
înmulţirea planelor: butaşi, lăstari, răsaduri, puieţi etc. 

codul 2 - „Creşterea animalelor”  – include creşterea şi reproducţia tuturor animalelor cu excepţia 
celor acvatice:  bovinelor de lapte şi a  altor bovine,  cailor şi a altor cabaline,  ovinelor şi 
caprinelor,  porcinelor,  păsărilor,  altor animale (struţi, iepuri, albine etc). 

codul 3 - „Activitate în ferme mixte (cultura plantelor şi creşterea animalelor)”  – include: cultura 
vegetală combinată cu creşterea animalelor. 

codul 4 - "Activit ăţi auxiliare agriculturii" - activităţi aferente producţiei agricole care nu sunt 
întreprinse în scopuri de producţie (nu rezultă produse agricole), sunt efectuate pe bază de 
contract sau cu plată. Includ:  

a) pregătirea terenului, tratarea culturilor, stropirea culturilor, curăţarea pomilor 
fructiferi, stropirea viei, recoltarea, controlul dăunătorilor, închirierea maşinilor 
agricole cu operatori şi echipaje de lucrători mecanici specializaţi; 

b) activităţi  de creştere a animalelor pe bază de tarif sau contract: tunsul oilor, 
mutarea cirezilor, igienizarea coteţelor etc.; 

c) pregătirea recoltelor în vederea comercializării: curăţare, sortare, dezinfectare; 
uscarea frunzelor de tutun, etc.; 

d) pregătirea seminţelor în vederea însămânţării. 
codul 5 - „Vânătoare, capturare cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii”  – 

include: vânătoare şi capturarea cu capcane a vânatului în scop comercial, capturarea 
animalelor pentru hrană, blană, piei, producţia de blănuri şi piei provenite din aceste 
activităţi. 

codul 6 - „Silvicultura, exploatarea forestieră”  – include: activităţi silvice, producţia de buşteni, 
colectarea şi prelucrarea reziduurilor forestiere, colectarea plantelor şi fructelor din flora 
spontană (ciuperci, fructe de pădure, ghinde şi castane etc.), servicii anexe silviculturii pe 
bază de contract sau plată (stingerea şi prevenirea incendiilor în păduri, transportul 
buştenilor etc.). 
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codul 7 - „Pescuit, acvacultură”  – include: pescuitul maritim, pescuitul în ape dulci, acvacultura 
(creşterea în ferme piscicole şi recoltarea) -  maritimă şi în ape dulci. 

codul 8 - Se va completa în cazul persoanelor care lucrează în oricare alte activităţi neagricole (de 
ex.: industriale, construcţii, comerţ, sănătate etc). 

 
� I7 (AGRACT)  – „Gospodăria dvs. este proprietara producţiei agricole obţinute sau măcar a unei 

părţi a acesteia?” 
 
Întrebarea se referă la modul în care gospodăria din care face parte repondentul poate dispune de 
produsele rezultate în urma activităţii agricole desfăşurate. Prin producţie agricolă se înţelege: recoltă, 
animale, produse de origine animală, masă lemnoasă rezultată în urma exploatării forestiere, vânatul 
capturat, peştele prins, ciuperci culese, produse apicole, etc. 
Producţia agricolă poate fi obţinută în interiorul gospodăriei (pe terenul proprietatea gospodăriei sau 
utilizând animalele în proprietate) sau în afara gospodăriei, pe terenul sau cu animalele unei terţe 
persoane (cazul arendei, al ciobanilor etc.). 
 
Se va completa: 

- codul 1 – pentru persoanele care dispun de întreaga producţie agricolă rezultată. 
- codul 2 – pentru persoanele care pot dispune doar de o parte a producţiei agricole obţinute. Acesta 

poate fi cazul persoanelor care nu deţin în proprietate terenul agricol  / efectivele de 
animale / mijloacele fixe utilizate etc. pentru a căror folosire trebuie să cedeze 
proprietarului o parte a producţiei obţinute. 

- codul 3 – în general, este cazul persoanelor care nu lucrează cu scopul de a obţine produse agricole 
ci prestează, contra cost, servicii specializate terţilor (de ex. aratul terenului utilizând 
mijloace mecanizate). 

 
� I8 (AGRVZ) – „Cel puţin o parte, cât de mică, din producţia agricolă proprie este destinată 

vânzării sau schimbului în natură (troc)?”  
Evident că, în cazul celor mai multe produse agricole, producţia şi eventuala vânzare a produselor au 
loc doar într-o anumită perioadă a anului (vara / toamna). De asemenea, pot exista situaţii în care din 
cauza vremii nefavorabile sau chiar a calamităţilor naturale, producţia agricolă să fi fost compromisă. 
Ceea ce contează este însă intenţia gospodăriei de a vinde /schimba în natură o parte (oricât de 
mică) din producţia agricolă realizată şi nu vânzarea / schimbul efectiv de produse în săptămâna de 
referinţă.  
În cazul în care repondentul nu este sigur în ceea ce priveşte intenţiile vis-à-vis de producţia rezultată 
(de ex. în cazul gospodăriilor în care producţia agricolă este mică, acoperind, în principal, consumul 
gospodăriei şi doar în situaţia în care există un surplus acesta este vândut) se poate răspunde având în 
vedere situaţia din anul precedent (în anul trecut gospodăria a vândut / schimbat măcar o parte a 
producţiei agricole rezultate). 

 
� I9 (AGRCONST) – „Raportat la consumul total al gospodăriei dvs., cât apreciaţi că reprezintă 

consumul din producţia (agricolă) proprie?”  
Repondentul va trebui să facă o evaluare (aproximativă, evident) a ponderii consumului din 
producţie proprie în consumul total al gospodăriei (inclusiv cheltuieli de transport, încalzire, cu 
produse de igienă, îmbrăcăminte, încălţaminte, cultură etc.). 

 
� I10 (AGRCONSA) – „Dar raportat doar la consumul alimentar al gospodăriei dvs., cât apreciaţi 

că reprezintă consumul din producţia (agricolă) proprie? ”  
Repondentul va trebui să facă o evaluare (tot aproximativă) a ponderii consumului produselor 
alimentare din producţie proprie în consumul alimentar al gospodăriei. 
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➲  Întrebare nou introdusă: I11 (STAPSPEC) –„La intrebarea nr. 5 aţi declarat că aţi lucrat 
ca salariat; aţi făcut parte dintr-una dintre urm ătoarele categorii?” 

 
Pentru a răspunde la această întrebare se vor avea în vedere următoarele definiţii: 

� "lucrător sezonier" -  salariaţi angajaţi pe perioada sezonului (de ex. recepţioneri sau 
ospătari angajaţi doar pe perioada verii în hotelurile şi restaurantele de pe litoral, instructori 
de ski - angajaţi pe perioada sezonului de ski, salariaţi din agricultură angajaţi pentru 
efectuarea unor lucrări specifice, etc.) 

� "zilier" - lucrător angajat şi plătit cu ziua. 
 

➳➳➳➳ Întrebare modificată I12 (ANGSAL) - „Aţi fost angajat(ă) permanent sau temporar ?” - s-au 
modificat variantele de răspuns: 

 
În mod normal, forma juridică prin care salariaţii sunt angajaţi în muncă este contractul individual de 
muncă – conform Codului Muncii1 sau raportul de serviciu - în cazul funcţionarilor publici. Totuşi, în 
practică, pot exista situaţii în care, persoane având, conform metodologiei anchetei, statutul profesional de 
salariat, sunt angajate în muncă în baza unor contracte atipice (convenţie civilă) sau chiar prestează 
munca în baza unui contract (înţelegere) verbal(ă) - „la negru”. Deoarece informaţia solicitată este una 
sensibilă, veţi reaminti repondenţilor că răspunsurile pe care vi le furnizează sunt strict confidenţiale. 
 
Pentru a răspunde la această întrebare veţi avea în vedere, atât forma juridică a contractului prin care 
salariatul este angajat, cât şi durata acestui contract. Alte detalii din contractul de muncă (ca de exemplu 
timpul de lucru: normal / parţial; locul unde se prestează munca: la sediul angajatorului/ la domiciliu etc.), 
nu se vor lua în considerare la această întrebare. 

- codul 1 – contract individual de muncă, încheiat pe durată nedeterminată şi  înregistrat, conform 
legii, la ITM2; tot aici se încadrează şi funcţionarii publici încadraţi cu raport de serviciu 

- codul 2 – convenţie civilă de prestări servicii – încheiată pe durată nedeterminată 
- codul 3 – înţelegere scrisă/verbală („la negru”) – pe perioadă nedeterminată 
- codul 4 – altă formă de angajare dar încheiată pe perioadă nedeterminată 
- codul 5 - contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată (temporar) şi  înregistrat, 

conform legii, la ITM2 
- codul 6 - contract de ucenicie la locul de munca (cf. L 279/2005); contactul de ucenicie este, potrivit 

legii, întotdeauna, încheiat pe perioadă determinată 
- codul 7 – convenţie civilă de prestări servicii – pe perioadă determinată (temporar) 
- codul 8 – înţelegere scrisă/verbală („la negru”) – pe perioadă determinată (temporar) 
- codul 9 – altă formă de angajare dar încheiată pe perioadă determinată (temporar) 

 
 

➲  Întrebare nou introdusă: I14 (STAPLA) –„Pe perioada uceniciei/ stagiului sunteţi plătit?”  
 
Pentru a răspunde la această întrebare se vor avea în vedere orice eventuale sume primite de la ucenic / 
stagiar de la angajatorul său în contul muncii prestate, indiferent dacă este vorba de bani sau plată în 
natură (bani, servicii). 

 
➳➳➳➳ Începând din anul 2011 intră în aplicare noua Clasificare a Ocupaţiilor din România (COR-08) 

armonizată cu Clasificarea Internaţională Standardizată a Ocupaţiilor (ISCO-08).  
Aceasta are implicaţii pentru întrebările: I22 ("Ce ocupaţie aţi avut ?"), I61 ("Ce ocupaţie aţi 
avut în activitatea secundară ?") şi I75 ("Ce ocupaţie aţi avut la ultimul loc de muncă ?").  

 
Pentru aceste întrebări: 

                                                 
1 Contractul individual de muncă poate avea clauze specifice: contract cu timp parţial, cu munca la domiciliu, contract de 

ucenicie etc. – toate acestea au însă în comun faptul că sunt reglementate de legislaţia muncii 
2 Inspectoratul Teritorial de Muncă 
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� anchetatorul, 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" 

� controlorii vor codifica informaţiie din chestionar, la nivel de grupă de bază (4 cifre) în două 
variante: 

- conform noii clasificări (COR-08): OCUP1, OCUPS1, OCUPU1 
- conform vechii clasificări (COR): OCUP2, OCUPS2, OCUPU2 

 
➳➳➳➳ Întrebare modificată: I41 (ABSDURT) - a fost refrazată astfel: " Care este durata totală a 

absenţei (estimată, din momentul încetării lucrului pân ă data reîntoarcerii la lucru)?" - spre 
deosebire de anii precedenţi, repondentul este solicitat să estimeze durata totală a absenţei - din 
momentul încetării lucrului până la data reîntoarcerii la locul de muncă. Doar în situaţia în care 
repondentul nu poate estima acestă durată, se va trece durata absenţei de la data încetării 
lucrului până la sfârşitul săptămânii de referinţă. 

 
➲  A fost introdus un nou modul „Lucrul la distan ţă”– conţinând 7 întrebări. 

 
� I50 (TWE) – „În activitatea dvs. profesională utilizaţi vreuna dintre următoarele facilităţi?”  

Întrebarea se referă la situaţia obişnuită la locul principal de muncă. 
Deoarece întrebarea acceptă răspuns multiplu pot fi bifate mai multe coduri de la 1 la 4 
- corespunzător facilităţilor de comunicare pe care persoana le utilizează în mod curent 
pentru desfăşurarea activităţii profesionale. 
In cazul repondenţilor care nu utilizează în activitatea lor profesională niciunul dintre 
mijloacele enumerate - se va bifa codul 5 "niciuna dintre acestea". 

 
� I51 (TWI) – „În activitatea dvs. profesională utilizaţi internetul sau e-mail-ul?” 

Se referă la utilizarea internetului sau e-mail-ului în scop profesional şi nu personal. 
 
� I52 (TWLOC) – „În ultimele 4 săptămâni, unde v-aţi desfăsurat activitatea dvs. profesională?”  

Întrebarea acceptă răspuns multiplu, în consecinţă se vor bifa toate variantele 
corespunzând locaţiilor în care persoana şi-a desfăşurat efectiv activitatea în ultimele       
4 săptămâni, chiar dacă lucrul în respectiva locaţie a fost  ocazional. 

 
Exemplu: un programator lucrează în mod normal la sediul companiei, totuşi în ultimele 4 

săptămâni a fost nevoit să se deplaseze la sediul unui client pentru depanarea unei 
aplicaţii. În acest caz se vor bifa codurile 2 şi 5. 

 
- codul 1 –„ acasă”  – în cazul persoanelor care în mod obişnuit sau ocazional îşi defăşoară activitatea 

acasă (total sau doar o parte a acesteia -  câteva zile pe săptămână, câteva ore pe zi). 
- codul 2 – „la sediul unor terţe parţi (clienţi, parteneri de afaceri)”  – în cazul persoanelor care în mod 

obişnuit sau ocazional îşi defăşoară activitatea (total sau sau doar o parte a acesteia) la 
sediul clienţilor sau unor terţe persoane (nici la sediul firmei în care lucrează nici la 
domiciliu). 

- codul 3– „în deplasare”  – ex.: în cazul agenţilor de vânzări, al operatorilor de interviu, şoferi etc., 
precum şi în cazul unor persoane care doar ocazional îşi îndeplinesc sarcinile de serviciu 
în alte părţi decât sediul (sau unul dintre sediile) angajatorului şi nici la sediul clienţilor ci 
în locaţii diferite în cursul zilei etc. 

- codul 4 – „alte locuri, diferite de sediul unităţii în care lucrez şi nespecifice activităţii pe care o 
desfăşor”  – ex.: persoane care, ocazional, au participat, în cadrul sarcinilor de serviciu, în 
cursul ultimelor 4 săptămâni  la o conferinţă. 

- codul 5 – „la sediul unităţii în care lucrez”.  
- codul 6 – „în alte sedii aparţinând unităţii în care lucrez”.  
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- codul 7 – „alte locuri, diferite de sediul unităţii în care lucrez, dar specifice activităţii pe care o 
desfăşor”  – ex. în cazul unui lucrător vânzător stradal - care îşi are sediul acasă dar îşi 
desfăşoară activitatea efectiv la punctul de vânzare stradală, un ziarist sportiv pentru 
transmisiile din teren etc. 

 
!!! Dacă operatorul de interviu nu este sigur în ce categorie se încadrează 
repondentul va bifa codul 4 sau 7 (sau ambele) şi va înscrie în spaţiul prevăzut în 
acest scop, în clar, locaţia în care repondentul şi-a desfăşurat activitatea.  
 

� I53 (TWDUR) – „În ultimele 4 săptămâni, câte ore aţi petrecut lucrând la distanţă (alte locaţii 
decât sediul angajatorului)?” 
Prin „la distanţă” se înţelege în alte locaţii decât sediul angajatorului. 
Întrebarea se referă la numărul total de ore lucrate la distanţă pe parcursul ultimelor 4 săptămâni şi nu 
la numărul mediu de ore pe săptămână. 

 
� I54 (TWDE) – „Ce facilităţi utiliza ţi atunci când lucraţi la distanţă (alte locaţii decât sediul 

angajatorului)?”  
Deoarece întrebarea acceptă răspuns multiplu se pot bifa mai multe coduri de la 1 la 4 corespunzător 
facilităţilor de comunicare, pe care persoana le utilizează în mod curent  atunci când lucrează la 
distanţă, în scopul realizării activităţii (pentru a primi materiale de lucru / indicaţii / informaţii 
necesare desfăşurării activităţii şi pentru a transmite rezultatele muncii - ex.: contracte întocmite, 
comenzi, date colectate sau preclucrate, programe informatice etc.). În cazul în care persoana nu 
utilizează nicunul dintre mijloacele enumerate se va bifa codul 5 - "niciuna dintre acestea". În cazul 
persoanelor care nu lucrează la distanţă (au indicat doar codurile 4 şi / sau 5 la întrebarea 52), se va 
bifa codul 6 "nu e cazul, nu lucrez la distanţă". 

 
� I55 (TWDI) – „Utiliza ţi internetul sau e-mail-ul atunci când lucraţi la distanţă (în alte locaţii 

decât sediul angajatorului)?” 
Se referă la utilizarea internetului sau a e-mail-ului pentru transmiterea rezultatelor muncii sale către 
angajator (ex.: contracte întocmite, bilanţuri/situaţii contabile, comenzi, date colectate sau prelucrate, 
programe informatice etc.) sau primirea de materiale de lucru/ date/ indicaţii/ informaţii necesare 
desfăşurării activităţii - atunci când lucrează la distanţă. 

 
� I56 (TWS) – „Credeţi că activitatea dvs. profesională s-ar putea desfăşura fără:”  

Se va răspunde cu Da / Nu / Nu e cazul la fiecare dintre variantele enumerate. 
 

 
➳➳➳➳ Întrebare modificată: I101 (MONDISP) - "Care este motivul principal pentru care nu aţi 

putea începe lucrul în următoarele 2 săptămâni (perioadă care începe imediat după 
terminarea săptămânii de referinţă) ?" - spre deosebire de anii trecuţi, la codul 3 se vor înscrie 
doar persoanele care declară că nu pot părăsi locul de muncă actual. Persoanele care nu pot 
începe lucrul în următoarele 2 săptămâni deoarece nu doresc să părăsească locul de muncă 
actual se vor înscrie la codul 7 (altul). 

 
➳➳➳➳ Întrebare modificată: I111 (FINSCIA ) - "În ultimele 4 săptămâni (înainte de sfârşitul 

săptămânii de referinţă) aţi participat în afara sistemului naţional de educaţie la cursuri, 
seminarii, conferinţe etc. sau aţi beneficiat de altă formă de instruire (inclusiv meditaţii) ?"  
Spre deosebire de anii trecuţi, varianta de răspuns „DA” a fost detaliată pe tipuri de forme de 
instruire organizate în afara sistemului naţional de educaţie: 
 

- codul 1 – " cursuri" . 
- codul 2 – "seminarii, conferinţe"  
- codul 3 – "lecţii private şi alte forme de instruire" : 
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Întrebarea acceptă răspuns multiplu; în cazul repondenţilor care în cursul săptămânii de referinţă au 
urmat mai mult de o formă de instruire în afara sistemului naţional de educaţie se pot bifa mai multe 
coduri de la 1 la 3. Pentru repondenţii care în perioada de referinţă nu au urmat nici măcar una dintre 
formele de instruire menţionate se va bifa codul 4 "Nu". 

 
Deşi nu au apărut modificări, revenim cu o precizare referitoare la varianta de răspuns " şomaj 
tehnic"  de la întrebările I4, I35 şi I37. Prin  "şomaj tehnic" se înţelege suspendarea contractului 
individual de muncă în situaţii de întrerupere temporară, totală sau parţială, inclusiv de reducere 
temporară, a activităţii angajatorului, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale 
sau similare; pe perioada suspendării salariaţii şi angajatorul beneficiind de facilităţile OUG 28/2009 
şi OUG 4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială pe anul 2009 respectiv 2010.  

 
 

Deoarece, ca şi în anii precedenţi, există modificări ale variabilelor înregistrate în 
chestionalul CL: 

- Noua formă a chestionarului se va utiliza numai pentru gospodăriile care intră în 
cercetare începând din trimestrul I 2011. 

- Pentru gospodăriile care au fost anchetate înainte de trimestrul I 2011 (care au deja 
chestionar CL) se va completa mai întâi chestionarul cu informaţiile solicitate în forma 
veche, după care se va trece la completarea formularului alonjă „Completare 
Chestionar locuinţă pentru capitolul 2”. 

 


