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AMIGO – trim. II 2005 

 
 

ANCHETA COMPLEMENTARĂ  
“RECONCILIEREA VIEŢII PROFESIONALE CU CEA FAMILIALĂ”  

 
 

Precizări metodologice CIC 2005 
 
 

Ancheta complementară “Reconcilierea vieţii profesionale cu cea familială”  este un modul ataşat 
anchetei AMIGO care se realizează numai în trimestrul II 2005. 
 
Obiectivul principal al anchetei complementare este asigurarea informaţiilor privind tipurile 
serviciilor la care apelează membrii unei gospodării pentru îngrijirea diferitelor categorii de 
persoane dependente (copii cu vârsta de până la 15 ani şi persoane de 15 ani şi peste bolnave, cu 
invaliditate, bătrâni), motivele practicării unui anumit program de lucru în relaţie cu 
responsabilităţile familiale. 
Ancheta îşi propune să colecteze informaţii referitoare la: 
1. Legătura dintre participarea la activitatea economică, în sensul cunoaşterii intenţiei persoanelor 

intervievate de a lucra mai mult, mai puţin sau deloc şi disponibilitatea şi calitatea serviciilor de 
îngrijire pentru copiii în vârstă de până la 15 ani sau a persoanelor dependente de 15 ani şi peste 
în sensul identificării: 

• categoriilor de persoane cărora le revine sarcina de îngrijire a copiilor sau a persoanelor 
adulte dependente; 

• consecinţelor asupra participării la activitatea economică determinate de disponibilitatea şi 
respectiv, calitatea sau în caz contrar, indisponibilitatea serviciilor adecvate de îngrijire a 
persoanelor dependente; 

2. Gradul de flexibilitate al programului de lucru, în relaţie cu responsabilităţile familiale. 
3. Proporţia persoanelor care au apelat sau nu la dreptul conferit prin legislaţia în vigoare, de a 

beneficia de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului (concediu parental) şi, dacă a fost 
cazul, motivele pentru care nu au apelat la acest tip de concediu. 

 
Sfera de cuprindere 
Modulul ad-hoc “Reconcilierea vieţii profesionale cu cea familială” se adresează tuturor 
persoanelor cu domiciliu permanent în România, membre ale gospodăriilor din locuinţele selectate 
pentru AMIGO, cu vârsta cuprinsă între 15 si 64 ani (inclusiv).  
 
Persoanele de 15-64 ani (inclusiv) care formează obiectul anchetei CIC 2005 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 2005 05 1940 04 1990 
05 2005 06 1940 05 1990 
06 2005 07 1940 06 1990 

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

PENTRU TOATE ÎNTREBĂRILE: I SE VOR CITI PERSOANEI INTERVIEVATE TOATE 
POSIBILITĂŢILE DE RĂSPUNS (INCLUSIV PENTRU VARIANTA “NU ESTE CAZUL”), 
PENTRU CA ACEASTA SĂ POATĂ ALEGE VARIANTA CORECTĂ. 
 
Colectarea informaţiilor se realizează prin chestionarul individual complementar CIC 2005 care 
conţine date de identificare, urmate de modulele referitoare la persoanele de 15-64 ani care: 

◊ au lucrat în săptămâna de referinţă (săptămâna trecută, de luni până duminică inclusiv) şi 
au copii în vârstă de până la 15 ani proprii sau ai soţului/soţiei/partenererului/partenerei 
cu care locuiesc în aceeaşi gospodărie; 

◊ au lucrat în săptămâna de referinţă (indiferent dacă au sau nu persoane dependente în 
îngrijire); 

◊ au responsabilităţi familiale faţă de persoane dependente;  
◊ au apelat sau nu la concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului (concediu parental) pe 

parcursul ultimelor 12 luni. 
Nevoia de îngrijire poate să apară în cazul existenţei următoarelor CATEGORII DE PERSOANE 
DEPENDENTE: 
√ COPII ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 15 ANI 

• Copii proprii sau ai soţului/soţiei/partenererului/partenerei de viaţă (copii biologici, 
adoptaţi sau vitregi) care locuiesc în gospodărie cu respondentul; 

• Copii proprii sau ai soţului/soţiei/partenererului/partenerei de viaţă (copii biologici, 
adoptaţi sau vitregi) care locuiesc în altă gospodărie decât cea a respondentului; 

• Alţi copii (în afara celor biologici, adoptaţi sau vitregi), indiferent dacă locuiesc sau nu 
în aceeaşi gospodărie cu respondentul. 

√ RUDE, PRIETENI, DE 15 ANI ŞI PESTE – bătrâni, bolnavi, persoane cu un anumit grad 
de invaliditate (temporară sau permanentă) – indiferent dacă locuiesc sau nu în aceeaşi 
gospodărie cu respondentul. 

Copiii bolnavi sau cu un anumit grad de invaliditate în vârstă de până la 15 ani intră la categoria copii. 
 

Persoane  care  au  lucrat  în  săptămâna  de  referinţă  (săptămâna  trecută,  de  luni  până  duminică inclusiv) 

 
Întrebările 1, 2 şi 3 se adresează tuturor persoanelor de 15-64 ani cu scopul de a identifica 
persoanele care au lucrat şi persoanele care nu au lucrat în cursul săptămânii de referinţă, indiferent 
dacă au sau nu în îngrijire copii în vârstă de până la 15 ani sau persoane dependente (rude, prieteni) 
de 15 ani şi peste. 
Atenţie ! Corelare cu chestionarul individual (CI) pentru răspunsurile corespunzătoare codurilor 1, 

2 şi 3 din întrebarea 1: 
Persoanele care au lucrat în săptămâna de referinţă sunt acele persoane care, conform fluxului 
din chestionarul individual (CI), au răspuns la întrebările 5-53 aparţinând capitolului “PERSOANĂ 
CARE A LUCRAT. 

Responsabilităţile familiale presupun:  
- ajutor (asistare) în activităţi legate de igiena persoanei, cum ar fi de exemplu: o rudă/prieten 

care nu se poate deplasa şi trebuie îmbăiată sau cazul unei persoane care necesită exerciţii 
fizice pentru întărirea coloanei vertebrale şi trebuie ajutată să le facă, respectarea unui regim 
medicamentos etc.;  

- activităţi casnice, ca de exemplu spălatul şi călcatul rufelor, pregătirea meselor, prepararea 
hranei cu respectarea unui anumit regim alimentar, asigurarea curăţeniei, efectuarea 
cumpărăturilor etc.; 

- activităţi de supraveghere, cum ar fi de exemplu: în timpul lecţiilor, lecturii, plimbărilor, la joacă, 
asigurarea transportului la şi de la şcoală sau antrenamente, însoţirea la doctor sau la spital 
pentru control, analize sau tratament (dialize, injecţii, fizioterapie) etc. 
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1. În general, aveţi posibilitatea de a varia cu cel puţin o oră programul de începere sau de terminare a zilei de 
muncă din motive (responsabilităţi) familiale ? 
DA, 

• de obicei ....................................................................................................................................................1�  
• ocazional ....................................................................................................................................................2�  

NU ................................................................................................................................................................3�  
Nu este cazul, persoana nu a lucrat în săptămâna de referinţă ................................................................4� ����7 

PROGV 
 
Posibilitatea de a modifica programul de lucru presupune o flexibilitate a orei de începere şi 
terminare a zilei de muncă, cu cel puţin o oră, în vederea îndeplinirii obligaţiilor/responsabilităţilor 
familiale. Dacă în anumite zile persoana trebuie să se învoiască, îşi poate ajusta programul de lucru 
(îşi modifică ora de începere sau de terminare a programului de lucru), lucrând astfel mai puţin în 
zilele respective, dar orele de învoire se recuperează fie în avans, fie ulterior (inclusiv în sistem de 
compensare). 
De exemplu: 
- Persoana are program de lucru de la 1000 la 1800 şi o zi pe săptămână lucrează de la 800 la 

1600, iar alte două zile de la 1200 la 2000. 
- Persoana are program de lucru de la 800 la 1600; două zile pe săptămână lucrează de la 1000 la 

1500, diferenţa de ore fiind recuperată fie în celelalte zile ale săptămânii, fie din orele 
suplimentare efectuate anterior. 

- O persoană dependentă cu deficienţe locomotorii necesită exerciţii fizice de recuperare două 
ore dimineaţa, luni şi joi timp de 6 luni. Respondentul care are persoana respectivă în îngrijire, 
asigurându-i transportul şi supravegherea, trebuie şi poate să-şi ajusteze programul de lucru 
cu două ore şi jumătate în fiecare luni şi joi, timp de 6 luni. 

 
Codul 1 – “de obicei” se marchează dacă persoana vizată dispune, în mod obişnuit, cu o anumită 

periodicitate (zilnic, săptămânal sau cu altă frecvenţă), de un program flexibil, în sensul 
că are libertatea de a-şi varia singură ora de începere şi respectiv, de terminare a 
programului de lucru, cu cel puţin o oră, fără restricţii din partea angajatorului; 

De exemplu: 
O persoană care lucrează 8 ore pe zi, de la 800 la 1600, are un copil care trebuie dus la 
grădiniţă şi poate să-şi ajusteze programul de lucru în fiecare zi, timp de 4 ani, astfel încât să 
înceapă cu o oră şi jumătate mai devreme (respectiv la 930). 

Codul 2 – “ocazional” presupune posibilitatea ca persoana care răspunde să înceapă mai târziu 
programul de lucru sau să-l încheie mai devreme într-un mod cu totul excepţional 
(inclusiv situaţiile de urgenţă), din motive (responsabilităţi) familiale. 

De exemplu: 
În perioada vacanţei şcolare, un copil trebuie dus la medicul oftalmolog pentru tratament timp 
de 4 săptămâni, fapt care presupune modificarea orei de începere şi de încheiere a programului 
de lucru cu două ore. 

Codul 3: - persoana dispune de un program fix, respectiv ora de începere şi de încheiere a zilei de 
muncă este fixă, nu poate fi modificată, singura modalitate de absentare fiind prin 
concediu de odihnă, concediu fără plată. 

2. În general, aveţi posibilitatea de a vă lua liber una sau mai multe zile întregi, din motive (responsabilităţi) 
familiale, fără a apela la concedii (de odihnă, fără plată sau alte tipuri) ? 
DA,  

• de obicei ................................................................................................................................ 1�  
• ocazional ................................................................................................................................ 2�  

NU ................................................................................................................................................................3�  
LIBER 

Posibilitatea de a absenta de la lucru una sau mai multe zile libere înseamnă posibilitatea de a 
absenta de la programul de lucru cel puţin o zi întreagă (una sau mai multe zile), fără a apela la 
concedii de orice fel.  
Atenţie ! La codurile 1 sau 2 se va răspunde chiar şi în eventualitatea unui număr limitat de zile 

libere acordate din motive (responsabilităţi) familiale. 
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Codul 1 –  “de obicei” se marchează dacă persoana vizată poate dispune de zile libere, în mod 
regulat (cu o anumită frecvenţă), fără restricţii din partea angajatorului. 

De exemplu: 
Un copil sau o persoană dependentă necesită tratament constant, două zile pe lună, timp de un an. 

Codul 2 – “ocazional” presupune posibilitatea ca persoana care răspunde să absenteze de la 
programul de lucru într-un mod cu totul excepţional (inclusiv situaţiile de urgenţă), din 
motive (responsabilităţi) familiale. 

De exemplu: 
- În gospodărie există o persoană imobilizată la pat din cauza unei răceli, iar respondentul este 

nevoit să absenteze, până la scăderea febrei. 
- În ziua în care copilul susţine proba de admitere la liceu, părintele lipseşte de la serviciu pentru 

a-i fi alături. 
Codul 3: - persoana nu are posibilitatea de a-şi lua una sau mai multe zile libere din motive 

(responsabilităţi) familiale, fără a apela la concedii de orice fel. 
 
3. În  ultimele  12 luni aţi absentat de la locul de muncă, fără a apela la concediu de odihnă, din motive de boală  

sau  alte  urgenţe  de orice fel ale persoanelor dependente sau ale celor care asigură îngrijirea acestora ? 
DA, deoarece aţi beneficiat de:  

• --- învoiri speciale cu plată .............................................................................................................................1�  
• învoiri speciale fără plată ...........................................................................................................................2�  
• alte aranjamente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3�  

NU ................................................................................................................................................................4�  
ABSENT 

Atenţie ! În ultimele 12 luni respondentul a absentat de la locul de muncă din motive de boală sau alte 
urgenţe de orice fel ale persoanelor dependente sau ale celor care asigură îngrijirea acestora. 
Motivele de boală sau alte urgenţe de orice fel nu se referă la respondentul însuşi. 

Codul 1 – se va marca pentru învoirile speciale în înţelegere cu angajatorul, plătite integral sau 
parţial; acestea pot fi acordate pentru următoarele situaţii: 
- cazuri neprevăzute, cum ar fi îmbolnăvirea gravă a persoanelor dependente sau a 

celor care asigură îngrijirea acestora (epidemii, accidente, incendii etc); 
- anumite situaţii pot fi însă prevăzute anticipat. 

De exemplu: 
Intervenţiile chirurgicale (dădaca se programează a fi operată de colecist; angajatorul 
manifestă înţelegere şi învoieşte respondentul, nereţinându-i din salariu). 

Codul 2 – este prevăzut pentru aceleaşi situaţii de la codul 1, perioada de absenţă fiind neplătită; 
Codul 3 – se va specifica pe scurt, ce alt tip de aranjament special a existat, exceptându-le pe cele 

mai sus menţionate. 
Codul 4: - include şi situaţia în care persoana, deşi confruntată cu situaţii de urgenţă, nu a fost 

nevoită să se învoiască pentru că se afla în concediu de maternitate sau pentru creşterea 
şi îngrijirea copilului (concediu parental). 

 

Persoane care au lucrat în săptămâna de referinţă (săptămâna trecută, de luni până duminică 
inclusiv), cu  copii  în  vârstă  de  până la  15 ani, proprii  sau ai  

soţului/soţiei/partenerului/partenerei care locuiesc în gospodărie cu respondentul 

 
4. În aceeaşi gospodărie cu dumneavoastră trăieşte cel puţin unul dintre copiii proprii sau ai 

soţului/soţiei/partenerului/partenerei (copii biologici, adoptaţi sau vitregi) în vârstă de până la 15 ani ? 
Atenţie ! Răspunsul la această întrebare trebuie corelat OBLIGATORIU cu răspunsurile din chestionarul 

 locuinţei (CL), pentru variabilele TA, MA, precum şi cu vârsta copiilor. 
DA ................................................................................................................................................................1� 

NU ................................................................................................................................................................2� ����7 
COPRO 
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La această întrebare există numai două variante de răspuns; se va marca cu X căsuţa 
corespunzătoare pentru DA sau NU, în funcţie de componenţa gospodăriei. 
Se va acorda o atenţie deosebită corelării răspunsurilor din CL (cap. 2) cu răspunsul la această 
întrebare. 
De exemplu:  

- dacă anterior în CL s-au declarat în gospodărie 5 copii, atunci, se va marca răspunsul 1 – DA; 
-  dacă o gospodărie este formată din soţ şi soţie care au unul sau mai mulţi copii, dar care 

trăiesc în altă gospodărie (de ex. cu bunicii), atunci se va marca răspunsul 2 - NU. 
 
Întrebările 5 şi 6 se referă la persoanele care au lucrat în săptămâna de referinţă, cu copii în vârstă 
de până la 15 ani, proprii sau ai soţului/soţiei/partenerului/partenerei care locuiesc în aceeaşi 
gospodărie cu respondentul. 
 
Serviciile de îngrijire a copilului/copiilor  
a. instituţionalizate – cum ar fi: creşă, cămin, grădiniţă, semi-internat, internat etc. şi 
b. asigurate de persoane fizice – cum ar fi: bonă/dădacă/baby-sitter etc. 
şi presupun: ajutor sau asistare în activităţi legate de igiena personală şi îngrijire în caz de boală, 
activităţi casnice (spălatul şi calcatul rufelor, pregătirea meselor) sau supraveghere (în timpul 
lecţiilor, lecturii, plimbărilor, somnului, la joacă, asigurarea transportului la şi de la şcoală sau 
antrenamente etc). 

 
5. În timpul programului de lucru, beneficiaţi în mod obişnuit de ajutor, pentru îngrijirea copiilor sau cel 

puţin a unuia dintre copii ? 

Atenţie !  Întrebarea  se  referă  la  orice  săptămână  obişnuită  de lucru, neafectată de nici un fel de evenimente 
(de exemplu îmbolnăvirea copilului) sau de perioade deosebite ale anului (vacanţe, concedii). 

DA, apelaţi la:  
• servicii de îngrijire (creşă, grădiniţă, semi-internat/internat, centre specializate pentru 

persoanele cu handicap, asistenţă la domiciliu, baby-sitter sau alte forme) ................................1�  
• soţ(ie) / partener(ă) ................................................................................................................................2�  
• alte persoane neremunerate (rude, vecini, prieteni) ................................................................ 3�  

NU ................................................................................................................................................................4�  
COGOSP 

Perioada de referinţă pentru această întrebare o constituie orice săptămână obişnuită de lucru (de 
luni până duminică inclusiv), anterioară interviului, neafectată de nici un fel de evenimente 
neobişnuite. Nu se alege o săptămână în care, din cauza unor situaţii neprevăzute (de exemplu 
îmbolnăvirea copilului, vacanţa de Paşti, închiderea temporară a grădiniţei din cauza unor epidemii 
etc.), programul obişnuit de lucru al respondentului a fost afectat sau ajustat în funcţie de necesităţi. 

Codul 1 - “servicii de îngrijire (creşă, grădiniţă, semi-internat/internat, centre specializate pentru 
persoanele cu handicap, asistenţă la domiciliu, baby sitter sau alte forme)” – se va 
marca în următoarele situaţii: 

• respondentul care apelează la aceste servicii; 
• respondentul care are mai mulţi copii în vârstă de până la 15 ani, proprii sau ai 

soţului/soţiei/partenerului/partenerei, care necesită diferite forme de îngrijire, caz în care 
răspunsurile se vor referi numai la copilul pentru care numărul orelor de supraveghere şi 
îngrijire este cel mai mare. 

De exemplu: 
O persoană are doi copii: unul în vârstă de 5 ani şi celălalt în vârstă de 11 ani. Copilul în vârstă 
de 5 ani merge în fiecare zi la o grădiniţă cu program de 4 ore, după care un vecin are grijă de el 
până la venirea mamei (în jurul orei 1700). Copilul în vârstă de 11 ani este înscris la o şcoală cu 
semi-internat, acesta funcţionând între orele 1200 - 1700). Numărul total de ore de supraveghere şi 
îngrijire pe zi, respectiv pe săptămână este mai mare pentru copilul de 5 ani (4 ore la grădiniţă şi 
5 ore sub supravegherea vecinului), astfel că informaţiile se vor referi la acesta. 
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Codul 2 - “soţ(ie)/partener(ă)” – se marchează dacă unul dintre soţi/parteneri îşi îngrijeşte 
copilul/copiii sau ambii soţi lucrează dar şi-au aranjat programul de lucru (de exemplu: 
ture, schimburi diferite) fără a apela la alte servicii de îngrijire. 

De exemplu: 
Unul dintre soţi lucrează schimbul I iar celălalt lucrează în schimbul II, astfel încât au grijă 
alternativ de copil/copii. 

Codul 3 - “alte persoane neremunerate (rude, vecini, prieteni)” – se va marca acest cod pentru 
diferite categorii de rude (bunici, mătuşi, unchi, etc.) cu excepţia fraţilor copilului , cât 
şi pentru alte persoane, indiferent dacă locuiesc sau nu în aceeaşi gospodărie cu 
respondentul. 

 
Dacă persoana intervievată se află în imposibilitatea de a aprecia, respectiv a alege, de care dintre 
cele trei categorii de ajutor pentru îngrijirea copilului/copiilor beneficiază cel mai mult, atunci se va 
marca primul cod din listă pe care respondentul îl recunoaşte ca unul dintre serviciile la care 
apelează. 
De exemplu: 

Copilul este supravegheat alternativ de soţul/soţia respondentului şi, în zilele în care soţul/soţia 
nu este liber(ă) - acesta lucrând în ture -, de către o vecină. Se marchează codul 2 (primul cod 
adecvat din listă). 

Codul 4 – se va marca în cazul în care respondentul nu apelează la nici un fel de servicii pentru 
îngrijirea copilului/copiilor. 

De exemplu, pot exista următoarele posibile situaţii: 
- copilul/copiii sunt destul de mari pentru a putea avea grijă de ei înşişi, 
- unul dintre copii are grijă de celălalt/ceilalţi fraţi/surori. 
- soţii/partenerii lucrează la domiciliu şi îşi îngrijesc singuri copilul/copiii, fără a apela la alte 

servicii de îngrijire. 
 
6. Pe  parcursul  ultimelor  12 luni,  în  perioadele  speciale  ale  anului, aţi fost pus în situaţia de a absenta (de 

a vă lua ore sau zile libere) sau de a vă modifica programul de lucru pentru a avea grijă de copil/copii ? 

c i t e ş t e  
Perioade speciale ale anului sunt: vacanţele şcolare, perioadele când grădiniţele şi alte centre de îngrijire sunt închise,  

perioadele de concediu de odihnă ale persoanei care asigură îngrijirea copilului (de exemplu: baby-sitter). 
DA, 

• din cauza lipsei altor servicii (alternative) de îngrijire în timpul zilei .......................................................1�  
• din cauza lipsei altor servicii (alternative) de îngrijire în perioadele speciale ................................2�  
• deoarece alte tipuri de servicii (alternative) de îngrijire sunt prea costisitoare ................................3�  
• deoarece alte tipuri de servicii (alternative) de îngrijire nu corespund din punct de vedere 
calitativ .............................................................................................................................................................4�  

NU, aţi absentat numai din motive personale ................................................................................................5�  
NU ................................................................................................................................................................6�  

COABS 
 
Perioadele speciale ale anului se referă la vacanţele şcolare, perioadele când creşele, grădiniţele 
sau alte centre de îngrijire sunt închise din diferite motive (curăţenie, zugrăvit, renovare, epidemie), 
concediul de odihnă sau de boală al persoanei (de exemplu baby-sitter) care asigură îngrijirea 
copilului/copiilor. 
,,Alternativ’’ - presupune orice alt substitut al serviciilor de îngrijire obişnuite. În cazul în care 
serviciile de îngrijire obişnuite nu sunt disponibile, fiind temporar închise din diferite motive, se 
apelează la alte modalităţi/servicii (alternative) de îngrijire.  
De exemplu: 

- baby-sitter (bonă, dădacă) care în mod obişnuit îngrijeşte copilul/copiii are nevoie de câteva 
zile libere; în această situaţie, copilul/copiii pot fi încredinţaţi unor vecini, rude, prieteni, 
acesta constituind un serviciu de îngrijire alternativ; 

- grădiniţa/creşa este închisă din cauza unei epidemii, situaţie în care respondentul apelează la 
bunici pentru supravegherea copiilor în perioada în care părintele lucrează. 
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Atenţie ! Codurile 1, 2, 3 şi 4 se vor marca pentru persoanele care, cel puţin o singură dată în ultimele 
12 luni, au avut nevoie să-şi modifice sau ajusteze programul obişnuit de lucru, din cauza 
lipsei sau calităţii necorespunzătoare a altor forme (alternative) de servicii de îngrijire. 

 
Codul 1 – se va marca, de exemplu, pentru următoarele situaţii: 
- o grădiniţă/creşă  are  program  redus  pe timpul zilei, funcţionând numai dimineaţa între orele 

800– 1200; 

- în vecinătatea locuinţei sau a locului de muncă nu există nici o creşă/ grădiniţă, şcoală cu 
internat, rudă/prieten/vecin disponibil şi care să fie de acord să aibă grijă de copil/copii sau 
orice alt tip de serviciu de îngrijire; 

- tipul serviciului de îngrijire utilizat în mod obişnuit este temporar indisponibil (grădiniţa închisă 
pentru zugrăvit, creşa închisă pentru dezinsecţie, bunica bolnavă, bona/dădaca nu mai poate 
veni pentru că şi-a găsit, pe neaşteptate, un alt loc de muncă etc.) 

- grădiniţa fiind aglomerată (toate locurile ocupate), copilul/copiii nu mai pot fi primiţi în îngrijire 
pe perioada unei zile normale de lucru; 

Codul 2 – se va marca pentru perioade speciale ca: dimineaţa devreme (înainte de ora 800), seara 
după ora 1900, noaptea după ora 2200, în perioada sărbătorilor legale, în week-end sau în 
perioada vacanţelor şcolare; 

Codul 3 – se va marca pentru situaţiile în care costul serviciilor alternative este prea ridicat, 
presupune cheltuieli pe care persoana nu şi le poate permite; 

De exemplu: 
Grădiniţa se închide pe perioada verii pentru 2 luni iar singurele persoane disponibile pentru a 
avea grijă de copii (baby-sitter/bonă/dădacă) solicită o sumă pe care respondentul nu şi-o poate 
permite. 

Codul 4 – se va marca pentru cazul în care respondentul consideră calitatea serviciilor de îngrijire 
alternative ca fiind necorespunzătoare. 

De exemplu: 
Teme educaţionale insuficiente, prea mulţi copii comparativ cu numărul de educatori, spaţiu 
insuficient, persoane care nu prezintă încredere etc. 

 
Codul 5 – se va marca pentru situaţia în care respondentul a absentat sau şi-a modificat programul 
de lucru din motive personale (de exemplu: persoana şi-a găsit un al doilea loc de muncă 
temporar, urmează un curs de specializare, evenimente familiale deosebite, cum ar fi nuntă, botez 
etc.), aceste motive neavând nici o legătură cu lipsa serviciilor alternative; 
 
Codul 6 – va fi utilizat de către persoana care, în ultimele 12 luni, nu a absentat şi nici nu şi-a 

modificat programul de lucru pentru a avea grijă de copil.  
Se vor include situaţii de genul: 
- serviciile obişnuite au funcţionat, persoana neavând nevoie să apeleze la nici un fel de serviciu 

alternativ sau să-şi modifice programul de lucru; 
- situaţia în care persoana a absentat pentru că era în concediu de odihnă, de maternitate sau 

pentru creşterea şi îngrijirea copilului (concediu parental); 
- serviciul alternativ a fost disponibil.  
 

Toate persoanele în vârstă de 15-64 ani 

Întrebările 7, 8, 9 şi 10 se referă la responsabilităţile familiale pentru toate categoriile de persoane 
dependente: copii în vârstă de până la 15 ani sau persoane de 15 ani şi peste care sunt bătrâni, 
bolnavi, sau au un anumit grad de invaliditate (temporară sau permanentă). 
Atenţie ! La aceste întrebări vor răspunde toate persoanele în vârstă de 15-64 ani (inclusiv), 

indiferent dacă au lucrat sau nu în cursul săptămânii de referinţă (de luni până duminică 
inclusiv). 
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7. ÎN MOD REGULAT, aveţi în îngrijire rude/prieteni de 15 ani şi peste, ori alţi copii în vârstă de până la 15 
ani (cu excepţia celor biologici, adoptaţi sau vitregi care locuiesc în gospodăria dvs.) ? 

c i t e ş t e  
În mod regulat înseamnă în fiecare zi, saptămânal, lunar sau cu altă periodicitate. 

DA, aveţi în îngrijire 
• numai copii în vârstă de până la 15 ani ................................................................................................1�  
• numai rude/prieteni de 15 ani şi peste care au nevoie de îngrijire .............................................................2�  
• atât copii în vârstă de până la 15 ani, cât şi rude/prieteni de 15 ani şi peste care au nevoie 

de îngrijire ................................................................................................................................ 3�  
NU ................................................................................................................................................................4�  

PDEP 
 
Atenţie ! Nu se consideră îngrijire asistenţa acordată în următoarele împrejurări: 
- numai suport financiar 
De exemplu: 

Respondentul plăteşte lunar bunicilor o anumită sumă necesară cumpărării hranei şi 
îmbrăcămintei copilului/copiilor, 

- ca activitate voluntară, din motive caritabile, 
De exemplu: 

Împărţirea hranei la cantinele organizate pentru săraci din vecinătatea unde respondentul îşi 
are locuinţa, 

- asistenţa socială ca activitate instituţionalizată (care reprezintă chiar munca respondentului, 
respectiv cea de asistent social). 

 
Pentru această întrebare categoriile de persoane dependente sunt: 
- Copii în vârstă de până la 15 ani: 

√ copiii proprii sau ai soţului/soţiei/partenererului/partenerei de viaţă (copii biologici, 
adoptaţi sau vitregi) care locuiesc în altă gospodărie decât cea a respondentului; 

√ alţi copii (în afara celor biologici, adoptaţi sau vitregi), indiferent dacă locuiesc sau nu în 
aceeaşi gospodărie cu respondentul. 
- Rude, prieteni de 15 ani şi peste care sunt bătrâni, bolnavi, sau au un anumit grad de 
invaliditate (temporară sau permanentă) indiferent dacă locuiesc sau nu în aceeaşi gospodărie cu 
respondentul. 
Nu sunt incluşi copiii proprii sau ai soţului/soţiei/partenererului/partenerei de viaţă (copii biologici, 
adoptaţi sau vitregi) care locuiesc în gospodărie cu respondentul. 
Persoanele care au în îngrijire diferite categorii de persoane dependente sunt considerate ca având 
responsabilitatea de a asigura asistenţă, îngrijire sau supraveghere în mod regulat (în fiecare zi, 
săptămânal, lunar sau cu altă periodicitate) – conform unui program stabilit. În mod regulat 
presupune existenţa unui tipar, a unei rutine; situaţiile excepţionale nu se iau în considerare. 
 
Codul 1 – se marchează în cazul în care respondentul are în îngrijire în mod regulat copii în vârstă 

de pînă la 15 ani, alţii decât cei proprii care locuiesc în aceeaşi gospodărie (de exemplu: 
îngrijire personală, ajutor la teme, jocuri, lectură, plimbare, supraveghere); 

Codul 2 – se marchează în cazul în care respondentul are în îngrijire în mod regulat rude/prieteni de 
15 ani şi peste care au nevoie de îngrijire (de exemplu: îngrijire personală, ajutor de 
orice fel, companie, exerciţii fizice, transport la doctor pentru tratament etc.) 

Codul 3 – se marchează pentru cei care au în îngrijire în mod regulat ambele categorii menţionate la 
codurile 1 şi 2. 

Codul 4 – se marchează pentru cei care au în îngrijire numai copiii proprii cu care locuiesc în aceeaşi 
gospodărie sau pentru cei care nu au în îngrijire în mod regulat persoane aparţinând 
categoriilor menţionate la codurile 1 şi 2. 
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8. Aţi dori să vă modificaţi modul de organizare a vieţii profesionale în relaţie cu responsabilităţile familiale ? 
DA, 

• sunteţi dispus să începeţi să lucraţi sau să lucraţi mai mult, diminuând astfel timpul alocat îngrijirii  .......................1� 
• sunteţi dispus să nu lucraţi sau să lucraţi mai puţin pentru a aloca suficient timp îngrijirii ..............................2� 

NU ................................................................................................................................................................3� ����11 
Nu este cazul (persoana nu are în îngrijire nici un fel de persoană dependentă) ...................................................4� 

ORGVP 

 
Responsabilităţile familiale presupun:  
- ajutor (asistare) în activităţi legate de igiena persoanei, cum ar fi de exemplu: o rudă/prieten 

care nu se poate deplasa şi trebuie îmbăiată sau cazul unei persoane care necesită exerciţii 
fizice pentru întărirea coloanei vertebrale şi trebuie ajutată să le facă, respectarea unui regim 
medicamentos etc.;  

- activităţi casnice, ca de exemplu spălatul şi călcatul rufelor, pregătirea meselor, prepararea 
hranei cu respectarea unui anumit regim alimentar, asigurarea curăţeniei, efectuarea 
cumpărăturilor etc.; 

- activităţi de supraveghere, cum ar fi de exemplu: în timpul lecţiilor, lecturii, plimbărilor, la joacă, 
asigurarea transportului la şi de la şcoală sau antrenamente, însoţirea la doctor sau la spital 
pentru control, analize sau tratament (dialize, injecţii, fizioterapie) etc. 

 
Codul 1 – se marchează în cazul persoanelor care: 
- nu lucrează, dar ar dori să-şi găsească un loc de muncă şi să înceapă să lucreze, reducând astfel 

timpul alocat îngrijirii şi supravegherii persoanelor faţă de care au responsabilităţi familiale; 
- lucrează (au un loc de muncă), dar ar dori să dedice mai mult timp (mai multe ore) activităţii 

profesionale, reducând astfel timpul alocat îngrijirii şi supravegherii persoanelor faţă de care au 
responsabilităţi familiale; 

Codul 2 – se va marchează în cazul persoanelor care: 
- nu lucrează (nu au un loc de muncă) şi nici nu doresc să lucreze pentru a putea aloca suficient 

timp îngrijirii şi supravegherii persoanelor faţă de care au responsabilităţi familiale; 
- lucrează (au un loc de muncă) dar ar dori să-şi poată scurta (mai puţine ore) programul de lucru, 

pentru a putea dedica mai mult timp îngrijirii şi supravegherii persoanelor faţă de care au 
responsabilităţi familiale; 

Codul 3 – se marchează pentru respondentul care nu doreşte să-şi modifice modul de organizare atât 
a responsabilităţilor familiale cât şi a vieţii profesionale, chiar dacă are persoane 
dependente în îngrijire.  

 
9. Care este motivul principal pentru care nu lucraţi sau nu lucraţi mai mult (dacă lucraţi), în relaţie cu 

asigurarea îngrijirii copilului/copiilor? 
• lipsa serviciilor de îngrijire în timpul zilei (de obicei, între orele 700 şi 1900) ................................ 1�  
• lipsa serviciilor de îngrijire în perioade speciale (dimineaţa foarte devreme, seara târziu, 

noaptea, în week-end, în perioada vacanţelor şcolare etc.) ................................................................2�  
• lipsa totală a serviciilor de îngrijire ................................................................................................ 3�  
• costul ridicat al serviciilor de îngrijire ................................................................................................4�  
• calitatea slabă a serviciilor de îngrijire disponibile ..........................................................................................5�  
• alt motiv care nu are legătură cu îngrijirea copilului/copiilor (specificaţi) _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  6�  
• nu este cazul (persoana nu are copil în vârstă de până la 15 ani şi nici nu are grijă cu 

regularitate de alţi copii) ................................................................................................................................7�  
MOCO 

 
Întrebarea se adresează tuturor persoanelor de 15-64 ani (inclusiv) dispuse să înceapă să lucreze 
sau, în cazul în care au un loc de muncă, să lucreze mai multe ore (cei pentru care la întrebarea 8 s-a 
marcat codul 1) şi care au în grijă atât copii proprii (biologici, vitregi sau adoptaţi) cât şi alţi 
copii cu vârsta de până la 15 ani. 
 
Scopul întrebării este cel de identificare a motivelor care împiedică respondentul să: 

- găsească un loc de muncă şi să înceapă să lucreze (în cazul în care persoana nu lucrează); 
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- lucreze cu program prelungit, respectiv mai multe ore (în cazul în care persoana lucrează), 
din cauza indisponibilităţii serviciilor adecvate de îngrijire pentru copilul/copiii în vârstă de 
până la 15 ani. 
I se vor citi respondentului toate variantele de răspuns, astfel încât acesta să aleagă motivul 
principal pentru care nu lucrează deloc sau nu lucrează mai mult. 
 
Codul 1 - se va marca pentru situaţia în care în timpul zilei (intervalul cuprins între orele 700 şi 1900) 

nu există nici un fel de serviciu de îngrijire sau nu există servicii de îngrijire disponibile 
în zonă sau programul serviciilor de îngrijire este limitat (mai scurt decât are nevoie 
respondentul). 

Codul 2 – se marchează în situaţia în care persoana are nevoie de servicii de îngrijire pentru copii în 
perioade neobişnuite (dimineaţa foarte devreme – înainte de ora 700, seara – după ora 
1900, noaptea – după ora 2200, pe perioada sărbătorilor legale sau a vacanţelor şcolare 
etc.). 

De exemplu: 
Cazul persoanelor care lucrează 7 zile pe săptămână, în foc continuu, în două schimburi etc. 

Codul 3 – se marchează în cazul lipsei totale a serviciilor de îngrijire. 
Codul 4 – se marchează în cazul în care persoana nu îşi poate permite cheltuielile aferente 

serviciilor de îngrijire. 
Codul 5 – se va marca pentru cazul în care respondentul consideră calitatea serviciilor de îngrijire 

ca necorespunzătoare.  
De exemplu: 

Teme educaţionale insuficiente, prea mulţi copii comparativ cu numărul de educatori, spaţiu 
insuficient, persoane care nu prezintă încredere etc. 

Codul 6 – se marchează pentru cei pentru care motivul nu are legătură cu lipsa  sau calitatea 
necorespunzătoare a serviciilor de îngrijire pentru copii în vârstă de până la 15 ani.. 

De exemplu: 
Persoana nu reuşeşte să găsească un loc de muncă, persoana doreşte ca îngrijirea copilului să 
fie realizată numai de rude dar nu există nici o rudă dispusă în acest sens. 

 
10. Care este motivul principal pentru care nu lucraţi sau nu lucraţi mai mult (dacă lucraţi), în relaţie cu 

asigurarea îngrijirii persoanelor dependente (rude/prieteni) de 15 ani şi peste? 
• lipsa serviciilor de îngrijire în timpul zilei................................................................................................1�
• lipsa serviciilor de îngrijire în perioade speciale (dimineaţa foarte devreme, seara târziu, 

noaptea, în week-end, în perioada concediilor de odihnă etc.) ................................................................2�
• lipsa totală a serviciilor de îngrijire ................................................................................................ 3�
• costul ridicat al serviciilor de îngrijire ................................................................................................ 4�
• calitatea slabă a serviciilor de îngrijire disponibile ..........................................................................................5�
• alt motiv care nu are legătură cu îngrijirea persoanelor dependente (rudel/prieteni) de 15 ani şi 

peste (specificaţi) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6�
• nu este cazul (persoana nu are grijă cu regularitate de persoane adulte dependente) ................................7�

MODEP 
 
Întrebarea se adresează tuturor persoanelor de 15-64 ani (inclusiv) dispuse să înceapă să lucreze 
sau, în cazul în care au un loc de muncă, să lucreze mai multe ore (cei pentru care la întrebarea 8 s-a 
marcat codul 1) şi care au în grijă, fără plată, rude/prieteni de 15 ani şi peste. 
Scopul intrebării este cel de identificare a motivelor care împiedică respondentul să: 

- găsească un loc de muncă şi să înceapă să lucreze (în cazul în care persoana nu lucrează); 
- lucreze cu program prelungit, respectiv mai multe ore (în cazul în care persoana lucrează), 

din cauza indisponibilităţii serviciilor adecvate de îngrijire pentru persoanele dependente 
(rude/prieteni) în vârstă de 15 ani şi peste. 
 
I se vor citi respondentului toate variantele de răspuns astfel încât, acesta să aleagă motivul 
principal pentru care nu lucrează deloc sau nu lucrează mai mult. 
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Codul 1 - se va marca pentru situaţia în care în timpul zilei (intervalul cuprins între orele 700 şi 1900) 
nu există nici un fel de serviciu de îngrijire sau nu există servicii de îngrijire disponibile 
în zonă sau programul serviciilor de îngrijire este limitat (mai scurt decât are nevoie 
respondentul). 

Codul 2 – se marchează în situaţia în care persoana are nevoie de servicii de îngrijire pentru copii în 
perioade neobişnuite (dimineaţa foarte devreme – înainte de ora 700, seara – după ora 
1900, noaptea – după ora 2200, pe perioada sărbătorilor legale, concediului de odihnă 
sau a sfârşitului de săptămână etc.). 

De exemplu: 
Cazul persoanelor care lucrează 7 zile pe săptămână, în foc continuu, în două schimburi etc. 

Codul 3 – se marchează în cazul lipsei totale a serviciilor de îngrijire; 
Codul 4 – se marchează în cazul în care persoana nu îşi poate permite cheltuielile aferente 

serviciilor de îngrijire. 
Codul 5 - se va marca pentru cazul în care respondentul consideră calitatea serviciilor de îngrijire ca 

necorespunzătoare (spaţiu insuficient, persoane care nu prezintă încredere etc.). 
De exemplu: 

Persoana angajată să aibă grijă de bunicul imobilizat la pat din cauza paraliziei sau de mătuşa 
nevăzătoare foloseşte un limbaj vulgar, jignitor sau nu-i serveşte masa (deloc sau îi dă hrană 
necorespunzătoare), nu-i asigură igiena personală, nu vrea să îl/ o scoată afară la aer etc.; 

Codul 6 – se va specifica printr-un text scurt care este “alt motiv”; de exemplu: persoana nu poate 
găsi un loc de muncă, doreşte ca îngrijirea persoanei dependente să fie realizată numai 
de rude dar nu există nici o rudă dispusă în acest sens. 

 
 

CONCEDIU PENTRU CREŞTEREA ŞI ÎNGRIJIREA COPILULUI  
(CONCEDIU PARENTAL) 

 
Acest modul, compus din întrebările 11 şi 12, are ca perioadă de referinţă ultimele 12 luni 
 
11. În ultimele 12 luni aţi beneficiat de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului (concediu parental) ? 
Acest tip de concediu se acordă conform Legii Nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale 
DA,   

• l-aţi efectuat integral ................................................................................................................................1�  
• l-aţi efectuat parţial (întrerupt) .........................................................................................................................2�  
• este în curs (inclusiv pentru persoana care este în concediu de maternitate) ................................ 3�  

NU,  ����13 
• dar aţi avut dreptul, însă aţi preferat să lucraţi ................................................................................................4�  
• dar aţi avut dreptul, însă, fiind plătiţi cu prea puţin, aţi renunţat ................................................................5�  
• dar aţi avut dreptul, însă v-a fost teamă că vă veţi pierde locul de muncă sau că nu veţi 

promova în carieră ................................................................................................................................6�  
• nu aţi avut dreptul pentru că partenera/partenerul de viaţă şi-a luat acest concediu ................................7�  
• nu aţi avut dreptul pentru că nu aţi îndeplinit condiţiile de stagiu de cotizare la asigurări sociale ........................8�  
• nu aţi avut dreptul deoarece copilul a depăşit vârsta legală pentru care se poate beneficia de 

acest tip de concediu ................................................................................................................................9�  
• din alt motiv (specificaţi) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  10�  

Nu este cazul, persoana nu e părinte......................................................................................................................11� ����13 
CONPA 

Concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului  (concediu parental) se acordă în conformitate cu 
prevederile Legi nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
 
În cazul răspunsurilor afirmative: 
Codul 1 – persoana a efectuat integral concediul de creştere şi îngrijire a copilului acordat conform 

legii (pentru copii în vârstă de până la 2 ani şi pentru copii cu handicap până la 
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împlinirea vârstei de 3 ani), concediul încheindu-se în intervalul de 12 luni precedente 
interviului; 

Codul 2 – în ultimele 12 luni concediul a fost întrerupt deoarece persoana a preferat să-şi reia 
activitatea profesională; 

Codul 3 – în ultimele 12 luni, persoana se află în curs de efectuare a concediului parental. 
În cazul răspunsurilor negative: 
Codul 4 – deşi persoana a avut dreptul legal de a efectua concediul parental, a preferat să lucreze 

din proprie iniţiativă, nu la presiunea angajatorului; 
Codul 5 - deşi persoana a avut dreptul legal, a renunţat, indemnizaţia (acordată în conformitate cu 

Legea nr. 19/2000) fiind insuficientă; 
Codul 6 - deşi persoana a avut dreptul legal, a renunţat din teama de a nu îşi pierde locul de muncă 

sau de a nu promova în carieră; 
Codul 7 – conform art. 122, paragraful 1 din Legea nr. 19/2000 beneficiază, la cerere, de concediul 

pentru creşterea copilului, opţional, numai unul dintre părinţi/tutori; se marchează 
pentru persoana al cărei soţ/soţie/partener/parteneră a beneficiat de concediu pentru 
creşterea şi îngrijirea copilului; 

Codul 8 – conform art. 8, paragraful 1 din Legea nr. 19/2000, constituie stagiu de cotizare 
perioadele în care persoanele au plătit contribuţii de asigurări sociale în sistemul public 
din România; condiţiile de stagiu de cotizare presupun ca asiguraţii sistemului public 
care beneficiază de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului să aibă un stagiu de 
cotizare de cel puţin 6 luni. Aceste condiţii legale nefiind îndeplinite, persoana nu a 
putut beneficia de concediu parental. 

Codul 9 – concediul parental se acordă pentru copii în vârstă de până la 2 ani şi pentru copii cu 
handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani; odată vârsta depăşită, concediul parental nu 
se mai acordă; 

Codul 10 – se va specifica textual, care este “alt motiv” (de exemplu persoana este însărcinată şi va 
dispune de concediu parental la o dată ulterioară). 

 
12. Totuşi, în ultimele 12 luni aţi apelat la alte aranjamente pentru a putea avea grijă de copil/copii ? 

DA, alte tipuri de aranjamente (în înţelegere cu angajatorul) 
• cu plată .............................................................................................................................................................1�  
• fără plată ...........................................................................................................................................................2�  

NU ................................................................................................................................................................3�  
ALTEPA 

 
Întrebarea se referă la persoanele care nu şi-au luat concediul parental conform legii şi au răspuns 
cu codurile 7, 8, 9, 10 de la întrebarea 11. În cazul în care, în înţelegere cu angajatorul, persoana a 
apelat la alte tipuri de aranjamente pentru a absenta de la locul de muncă, în vederea îngrijirii 
copilului/copiilor se vor marca codul 1 sau 2, după cum urmează: 
Codul 1 – perioada absenţei a fost cu plată. 
Codul 2 – perioada absenţei a fost fără plată. 
 
Atenţie ! La întrebarea 14 trebuie să se precizeze şi durata completării chestionarului. 
 
Chestionarul se încheie cu o variabilă ce are drept scop evaluarea gradului de dificultate în 
furnizarea informaţiilor necesare completării chestionarului. Aprecierea gradului de dificultate 
trebuie făcută de către respondent. 


