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AMIGO - trim. II 2008 
ANCHETA COMPLEMENTARĂ 

„ IMIGRANŢII ŞI DESCENDENŢII LOR DIRECŢI” 
 

Preciz ări metodologice CIC 2008 
 

Ancheta complementară „Imigran ţii şi descenden ţii lor direc ţi”  este un modul ataşat anchetei forţei de 
muncă în gospodării (AMIGO), care se realizează numai în trimestrul II 2008 . 
Obiectivul principal al acestui modul este asigurarea informaţiilor referitoare la situaţia pe piaţa forţei de 
muncă din România, pentru persoanele care au sau nu cetăţenia română şi care sunt născute în altă 
ţară, iar în prezent trăiesc pe teritoriul României (imigranţi), precum şi pentru cele care au cel puţin unul 
dintre părinţi născut în altă ţară. 
Defini ţii utilizate pentru stabilirea popula ţiei ţint ă a modulului ad-hoc: 

• Imigrant  – persoana care s-a născut în altă ţară decât România şi care în prezent trăieşte pe 
teritoriul României, având sau nu cetăţenia română. 

• Descendent direct al imigrantului  – persoana, având sau nu cetăţenia română, care are cel 
puţin unul dintre părinţi născut în altă ţară. 

Sfera de cuprindere: 
Ancheta complementară „Imigran ţii şi descenden ţii lor direc ţi”  se adresează, în cadrul unei 
gospodării, persoanelor în vârst ă de 15-74 ani (inclusiv) , membre ale gospod ăriilor din locuin ţele 
selectate pentru AMIGO , care au în chestionarul CL cap.2 variabila PREZ = 1÷6 (adică pentru care se 
completează chestionar CI). 
Persoanele de 15-74 ani (inclusiv), care formează obiectul anchetei CIC 2008 sunt persoanele născute 
în următoarea perioadă: 

Dacă prelucrarea se face 
pentru: 

Perioada va fi: 
Începutul perioadei Sfârşitul perioadei 

LUNA ANUL luna 1 anul 1 luna 2 anul 2 
04 2008 05 1934 04 1993 
05 2008 06 1934 05 1993 
06 2008 07 1934 06 1993 

LUNA este preluată din LG 
 luna 1 = LUNA + 1 
 luna 2 = LUNA 
 

Perioada de referin ţă: 
- ultima imigrare/stabilire în România: orice dată, indiferent când, declarată de către repondent; 
-  primii doi ani de la ultima imigrare/stabilire în România: se raportează la data ultimei stabiliri în 

România. 
 

Completarea chestionarului: 
PERSOANELOR INTERVIEVATE LI SE VOR CITI TOATE VARIANTELE DE RĂSPUNS PENTRU 
FIECARE ÎNTREBARE, PENTRU A PUTEA ALEGE VARIANTA CORECTĂ. 
Se va înregistra numai un singur răspuns la o întrebare. 
 
Colectarea informaţiilor se realizează prin Chestionarul Complementar CIC 2008 care conţine lista 
persoanelor în vârstă de 15-74 ani (inclusiv) din gospodăria cercetată, urmată de: 

o setul de intrebări (1÷3) adresate tuturor persoanelor în vârstă de 15-74 ani (inclusiv), indiferent 
de ţara de origine, inclusiv România; 

o setul de întrebări (4, 5) adresate numai persoanelor care nu sunt născute în România; 
o setul de întrebări finale 6 şi 7, referitoare la realizarea modulului ad-hoc. 

În „Lista persoanelor în vârst ă de 15-74 ani (inclusiv), din gospod ăria cercetat ă”  se vor identifica 
toate persoanele din gospodăria respectivă, cu PREZ=1÷6, pentru care se preiau din chestionarul CL 
cap.2 următoarele informaţii: 

• numărul de ordine al persoanei; 
• data naşterii (ziua, luna, anul); 
• ţara de origine (denumire, cod); 
• cetăţenia (cod). 
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Fiecare  chestionar CIC se va completa pentru maxim 4 persoane . 
În cazul  în care, în gospodăria respectivă trăiesc mai mult de 4 persoane , conform listei anterioare, 
pentru următoarele persoane se va completa un alt chestionar complementar cu „datele de identificare 
ale gospodăriei” urmate de răspunsurile date la setul de întrebări. Nu se mai completează „Lista 
persoanelor în vârst ă de 15-74 ani (inclusiv), din gospod ăria cercetat ă”.  
Toate întrebările din chestionar acceptă numai un singur răspuns. 
Primul set de întrebări (1, 2 şi 3) ale chestionarului sunt adresate tuturor persoanelor în vârstă de 15-74 
ani (inclusiv), INDIFERENT de ţara de origine (TOR) a acestora, deci, inclusiv celor născute în România. 
 

  1. În ce an a ţi dobândit/redobândit cet ăţenia român ă? 
• la naştere (născut/ă pe actualul teritoriu al 
României)  ................................................................1 ����  ����  ����  ����   

• după 1945, după redefinirea actualelor graniţe 
ale României (precizaţi anul)  ................................ 2 |_ |_|_ |_ |  |_ |_ |_ |_ |  |_ |_ |_ |_ |  |_ |_ |_ |_ |   

• prin dobândire (precizaţi anul)  ................................3 |_ |_|_ |_ |  |_ |_ |_ |_ |  |_ |_ |_ |_ |  |_ |_ |_ |_ |   

• nu ştiu anul ................................................................4 ����  ����  ����  ����   

• nu sunt cetăţean român:       

 - nu am obţinut încă cetăţenia română  ................................5 ����  ����  ����  ����   

 - nu am solicitat cetăţenia română  ................................6 ����  ����  ����  ����   
ANCET 

Întrebarea 1 se referă la anul dobândirii cetăţeniei române.  
Observaţie: în cazul în care persoana intervievată, indiferent de ţara de origine, are două sau mai multe 
cetăţenii, printre care se numără şi cetăţenia română, se va furniza informaţia referitoare la cetăţenia 
română. 
Conform legislaţiei în vigoare, cetăţenia română se obţine prin naştere, prin adopţie sau la cerere. 
Pentru persoanele cu cet ăţenie român ă se va completa unul dintre codurile 1, 2, 3 sau 4.  
Codul 1: se va bifa X în căsuţa aferentă pentru persoanele, născute pe teritoriul actual al României, care 
au obţinut deci cetăţenia română la naştere.  
Codul 2: se va completa anul redobândirii cetăţeniei române pentru persoanele care iniţial aveau 
cetăţenia română dobândită la naştere (s-au născut în interiorul fostelor graniţe ale României), dar 
ulterior, prin redefinirea graniţelor ţării noastre şi-au pierdut cetăţenia română, fiind necesare realizarea 
formalităţilor de redobândire a cetăţeniei pierdute. Exemplu: persoana născută la Chişinău sau Cernăuţi 
în anul 1935, va completa la codul 2 anul în care a reprimit, la solicitarea proprie, cetăţenia română. 
Codul 3: se va completa anul obţinerii cetăţeniei române pentru persoanele care au dobândit prin 
adopţie sau la cerere cetăţenia română. Exemplu: o persoană originară din Japonia (căsătorită  cu un 
român) care a solicitat şi obţinut cetăţenia română va completa la codul 3 anul în care a primit cetăţenia. 
Codul 4 „nu ştiu anul” se va bifa pentru persoanele care au dobândit cetăţenia română, prin una dintre 
modalităţile precizate pentru codurile 2 sau 3, dar la data interviului nu îşi mai amintesc anul obţinerii 
acesteia. 
Pentru persoanele care nu sunt cet ăţeni români  se va bifa unul din codurile următoare: 
Codul 5 pentru persoanele care urmează să obţină cetăţenia română la o dată ulterioară. Exemplu: o 
persoană născută în altă ţară, vine în România, solicită obţinerea cetăţeniei române şi apoi se 
căsătoreşte cu o persoană născută în România; în acest caz, se va marca codul 5 pentru că persoana 
urmează să obţină cetăţenia română la o dată ulterioară. 
Codul 6 pentru persoanele care nu au solicitat obţinerea cetăţeniei române. Exemplu: o persoană 
născută în altă ţară, vine în mod regulat în România pentru că are de rezolvat nişte afaceri şi nu a 
solicitat obţinerea cetăţeniei române, deoarece, peste scurtă o perioadă de timp îşi va încheia afacerile 
în România şi nu doreşte să devină cetăţean român; în acest caz, pentru această persoană se va bifa 
codul 6. 

Întreb ările nr. 2 şi 3 oferă posibilitatea identificării descendenţilor direcţi ai imigranţilor. 
2. În ce ţară s-a născut tat ăl dumneavoast ră ? 

• s-a născut în România  ................................................................1 ����  ����  ����  ����   
• în altă ţară (denumire şi cod1))  ................................2 _ _ _|_|_|  _ _ _|_|_|  _ _ _|_|_|  _ _ _|_|_|   
• nu ştiu, dar nu s-a născut în România  ................................3 ����  ����  ����  ����   
• nu ştiu  ................................................................4 ����  ����  ����  ����   

TORTA 

                                                 
1 Vezi NOMENCLATORUL ŢĂRILOR. 
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Întrebarea 2  colectează informaţii referitoare la ţara de origine a tatălui persoanei intervievate.  
Codul 1 se bifează dacă  tatăl persoanei s-a născut în România.  
Codul 2 se va completa dacă tatăl este născut în altă ţară decât în România şi presupune completarea 
denumirii ţării de origine a tatălui, urmată de codificarea ulterioară, corespunzător codului asociat din 
„NOMENCLATORUL ŢĂRILOR”.  
Exemplu: dacă persoana intervievată cunoaşte cu exactitate originea tatălui său şi anume că acesta 
este columbian, operatorul de interviu va înscrie, în clar denumirea ţării „COLUMBIA”. 
Codul 3 se va bifa pentru persoanele care ştiu că tatăl lor nu s-a născut în România, dar nu ştiu cu 
exactitate în ce ţară anume.  
Codul 4 va fi bifat în cazul în care persoana repondentă nu deţine informaţii referitoare la identitatea 
tatălui. 
 

3. În ce ţară s-a născut mama dumneavoastr ă ? 
• s-a născut în România  ................................................................1 ����  ����  ����  ����   
• în altă ţară (denumire şi cod1))  ................................2 _ _ _|_|_|  _ _ _|_|_|  _ _ _|_|_|  _ _ _|_|_|   
• nu ştiu, dar nu s-a născut în România  ................................3 ����  ����  ����  ����   
• nu ştiu  ................................................................4 ����  ����  ����  ����   

TORTA 
 

Întrebarea nr. 3 , similar cu întrebarea 2, colectează informaţii referitoare la ţara de origine a mamei 
persoanei intervievate.  
Codul 1 se bifează dacă  mama persoanei s-a născut în România.  
Codul 2 se va completa dacă mama este născută în altă ţară decât în România şi este necesară 
completarea denumirii ţării de origine a mamei, urmată de codificarea ulterioară, corespunzător codului 
asociat din „NOMENCLATORUL ŢĂRILOR”.  
Exemplu: în mod similar cu răspunsul oferit la întrebarea 2, codul 2, în cazul în care repondentul ştie cu 
precizie că mama sa este de origine franceză, operatorul de interviu va înscrie, în clar denumirea ţării 
„FRANŢA”. 
Codul 3 se va bifa pentru persoanele care ştiu că mama lor nu s-a născut în România, dar nu ştiu cu 
exactitate în ce ţară anume.  
Codul 4 va fi bifat în cazul în care persoana repondentă nu deţine informaţii referitoare la identitatea 
mamei. 
 

Întreb ările 4  şi 5 se adresează numai persoanelor care nu sunt născute în România. 
4. Care este num ărul total real de an i de şedere în România?  

• sub 1 an  ................................................................................................1 ����  ����  ����  ����  
• 1 an şi peste (precizaţi numărul de ani)  ................................2 |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|  

ANISED 
 

Numărul total real de ani de şedere în România, pentru persoanele care nu sunt născute în România, 
însumează: 

- anii efectivi de şedere; 
- perioadele necesare procedurilor de acordare a  vizelor, permiselor şi drepturilor de şedere. 

Sunt excluse perioadele de concedii petrecute sau ale vizitelor turistice efectuate în România, precum şi 
cele de absenţă din România, mai mari de 1 an. 
Pentru persoanele care au alternat perioadele de şedere în România cu cele de absenţă/plecare din 
ţară, calculul anilor de şedere efectivă în România se va face însumând toate perioadele de la intrarea în 
ţară până la plecarea corespunzătoare din ţară, scăzându-se perioadele de absenţă mai mari de 1 an, 
chiar dacă au fost succesive. 
Este necesar să se facă diferenţierea între această variabilă şi variabila „Numărul anilor de rezidenţă în 
România”(NRR) din CL – cap. 2 din ancheta AMIGO, care este adresată tuturor persoanelor din 
gospodăria anchetată şi se referă numai la numărul de ani de de la ultima stabilire în România. 
În accepţiunea modulului ad-hoc, numărul total de ani de şedere în România include toate perioadele 
efective de şedere însumate, chiar dacă au alternat cu plecări.  
Exemplu: O persoană vine în România în 1992 pentru a urma cursurile unei facultăţi pe durata a 5 ani. 
După absolvire pleacă în ţara sa de origine pentru 2 ani . Revine apoi pentru 3 luni  pentru a vizita 
mănăstirile din Moldova. Pleacă înapoi pentru 9 luni . Se reîntoarce în România, în anul 2002, îşi 
deschide un cabinet particular, se căsătoreşte şi, apoi, se stabileşte definitiv în România. De atunci a 
mai plecat o dată din România în anul 2006 pentru o perioadă de 1 an. Ancheta se desfăşoară în anul 
2008. 
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Numărul total de ani de şedere în România va fi : 
Începând cu 1992 + 5 ani de facultate = 5 ani 
Din 2002 până în 2008, exclusiv anul 2006 = 5 ani (se scade 1 an, 2006, perioadă petrecută în afara 
României). Numărul total de ani petrecuţi pe teritoriul României = 10 ani. 
Codul 1 se va bifa pentru persoana care a stat mai puţin de 12 luni în România. 
Codul 2 se va completa, în situaţia în care durata totală reală a anilor de şedere în România depăşeşte 
un an, cu numărul corespunzător de ani.  
Dacă numărul total real de ani de şedere în România declarat de repondent este de 3 ani şi 7 luni atunci 
se va completa 4 ani la codul 2. 
 
Întrebarea 5  se referă numai la ultima imigraţie în România a persoanelor care nu s-au născut în 
România. 
 
5. Care a fost motivul principal (real şi nu legal) pentru care a ţi venit şi rămas în România (se referă numai 

la ultima  imigraţie)? 
pentru a munci : 

• în urma transferului în interesul corporaţiei/companiei  ................................1 ����  ����  ����  ����  
• la un loc de muncă pe care l-am găsit înainte de a veni în 
România (altul decât cel pentru care s-a marcat codul 1)  ................................2 ����  ����  ����  ����  

• fără să fi găsit un loc de muncă înainte de a veni în România  ................................3 ����  ����  ����  ����  
din alt motiv :  

• la studii (ucenicie, stagiatură, masterat, doctorat)  ................................4 ����  ����  ����  ����  
• pentru protecţie internaţională/azil politic  ................................................................5 ����  ����  ����  ����  
• pentru însoţirea/întregirea familiei  ................................................................6 ����  ����  ����  ����  
• pentru a-mi alcătui o familie (căsătorie)  ................................................................7 ����  ����  ����  ����  
• alt motiv ................................................................................................8 ����  ����  ����  ����  

MOTIM 

 
Întrebarea 5  se referă la motivul principal, real nu neapărat cel legal, pentru care persoanele au imigrat 
şi s-au stabilit în România. Motivul principal trebuie să se refere numai la ultima imigraţie/stabilire pe 
teritoriul României. 
Întrebarea este structurată pentru două mari categorii de motive: 
� pentru a munci (codurile 1, 2 şi 3); 
� din alt motiv (codurile 4, 5, 6, 7 şi 8). 
Codul 1 se va bifa pentru persoanele care s-au stabilit în România în urma transferului în interesul 
serviciului în cadrul unei corporaţii/companii (de exemplu: persoane care lucrează în altă ţară, în cadrul 
Companiei RENAULT sau NOKIA şi care au fost transferate la filialele deschise în România).  
Codul 2 se va marca pentru persoanele care şi-au găsit un loc de muncă în România prin diferite 
metode şi ulterior au venit şi au rămas în ţară. Locul de muncă găsit anterior venirii în ţară este 
obligatoriu să fie altul decât cel marcat la codul 1. 
Codul 3 va fi bifat pentru persoanele care au ales să rămână în România, fără însă a fi găsit un loc de 
muncă înainte. 
Codul 4 va fi marcat pentru persoanele care au rămas în România pentru studii (de exemplu elevii şi 
studenţii). Sunt incluse, de asemenea, persoanele venite şi pentru alte stagii de pregătire, cum ar fi: 
ucenicie, stagiatură, licenţă, masterat sau doctorat. 
Codul 5 se referă la persoanele care au venit în România  pe baza unor acorduri internaţionale  sau 
inter-ţări, la care România este semnatară, de protejare a anumitor categorii de persoane. Tot aici se vor 
include şi persoanele care au solicitat azil politic în România sau au statutul de refugiaţi. 
Codul 6 va fi bifat pentru persoanele care şi-au însoţit familia în România sau familia s-a întregit prin 
stabilirea acestora în ţară. 
Codul 7 include persoanele care s-au stabilit în România pentru că s-au căsătorit cu cetăţeni români sau 
pentru că au fost adoptate de cetăţeni români, deci şi-au alcătuit o familie, iar codul 8 va fi marcat pentru 
alte motive. 
 


