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MODULUL “OCUPAREA PERSOANELOR CU PROBLEME DE SĂNĂTATE” 
 

� Precizări metodologice CIC 2002 � 
 

 “OCUPAREA PERSOANELOR CU PROBLEME DE SĂNĂTATE”  (CIC 2002) este un modul complementar la 
Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), care se desfăşoară numai în trimestrul II 2002 . 
 
Scopul anchetei complementare este de a asigura informaţii cu privire la situaţia pe piaţa forţei de muncă a 
persoanelor cu probleme de sănătate de lungă durată, inclusiv handicap, a celor care restricţionează capacitatea 
persoanei afectate în desfăşurarea activităţii zilnice şi, în special, a activităţii profesionale pe care o desfăşoară (cazul 
celor care lucrează) sau pe care ar dori să o desfăşoare (cazul celor care nu lucrează). Obiectivul anchetei este de a 
stabili care este cea mai severă dintre afecţiuni, cauza şi durata acesteia, modul în care influenţează tipul, volumul şi 
durata activităţii ce este/poate fi desfăşurată, dacă limitează mobilitatea spre/de la locul de muncă, precum şi tipul de 
asistenţă existentă/necesară pentru a lucra. 
 
Sfera de cuprindere a anchetei. 
Modulul “OCUPAREA PERSOANELOR CU PROBLEME DE SĂNĂTATE”   se adresează numai persoanelor cu 
probleme de sănătate cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 ani (inclusiv). 
 
Perioada în care sunt născute persoanele de 15 – 64 ani (inclusiv), ce urmează să facă obiectul anchetei CIC 2002, va fi 
următoarea: 
 

Dacă prelucrarea se face 
pentru: 

Perioada va fi: 
Începutul perioadei Sfârşitul perioadei 

LUNA ANUL luna 1 anul 1 luna 2 anul 2 
04 2002 05 1937 04 1987 
05 2002 06 1937 05 1987 
06 2002 07 1937 06 1987 

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

⇒ Nu fac obiectul anchetei persoanele cu probleme de sănătate de lungă durată (handicap) care locuiesc 
permanent în unităţi de locuit în comun (cămine de bătrâni, de handicapaţi, sanatorii etc.). 

 
Întrebările ce urmează a fi completate se află în chestionarul individual complementar CIC 2002. 
 
Chestionarele conţin date de identificare, urmate de întrebări referitoare la următoarele aspecte:  

♦ identificarea celei mai severe probleme de sănătate de lungă durată; 
♦ durata sau perioada de când persoana suferă de afecţiunea respectivă; 
♦ tipul unităţii în care persoana intervievată îşi desfăşoară activitatea; 
♦ restricţionarea datorită problemei de sănătate a tipului, duratei, volumului muncii sau mobilităţii spre/de la 

locul de muncă; 
♦ identificarea celui mai util tip de asistenţă necesar. 

 
Anumite întrebări sunt în strânsă legătură cu munca prestată, altele cu dorinţa de a lucra. Ceea ce fac oamenii la lucru 
sau ar dori să facă, depinde adesea de starea sănătăţii lor. 
Unele persoane pot avea probleme fizice de sănătate, cum sunt dificultăţi locomotorii sau disfuncţionalităţi ale 
aparatului digestiv, afecţiuni ale inimii, probleme respiratorii; altele pot avea probleme senzitive, cum sunt deficienţele 
auditive sau de vedere, probleme care nu se rezolvă prin simpla purtare a aparatelor auditive ajutătoare sau a 
ochelarilor, respectiv a lentilelor de contact. 
 
Alte persoane pot avea probleme psihice sau emoţionale. Problemele de sănătate includ şi boli ca: diabetul, epilepsia, 
schizofrenia, SIDA, boli ale aparatului genito-urinar, boli endocrine, de nutriţie şi metabolism, boli ale pielii, cicatrici 
sau arsuri grave, mutilări, schilodiri etc. 
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Problemele de sănătate de lungă durată se referă la toate afecţiunile şi bolile CRONICE  (inclusiv handicap) care 
necesită tratament continuu sau periodic şi care durează de cel puţin 6 luni sau se preconizează să dureze cel puţin 6 
luni. 
BOLILE CRONICE  se manifestă prin deteriorări sau deviaţii de la normal cu una sau mai multe caracteristici: sunt 
permanente, aduc după sine incapacitate reziduală, sunt cauzate de modificări patologice ireversibile, reclamă o pregătire 
specială a pacientului în vederea reabilitării, presupun o perioadă lungă de supraveghere, observare şi îngrijire. 

 
Scopul utilizării termenului de lungă durată este de a face distincţie între boli cronice (diabet, epilepsie, schizofrenie 
etc.) şi boli acute (membre rupte, entorsă, peritonită, infecţie respiratorie etc.). 
 
Se consideră probleme de sănătate sau afecţiuni de lungă durată, următoarele: 

• probleme care derivă dintr-un singur eveniment şi sunt permanente prin natura lor (exemplu: o afecţiune 
severă la picior în urma unui accident de circulaţie suferit în copilărie); 

• probleme/condiţii repetitive (exemplu: durerile de spate care au o perioadă acută urmată de ameliorare, 
după care revin) sau episodice (exemplu: crizele de epilepsie); 

• boli incurabile care au ca efect dependenţa de un anumit tratament (de exemplu: cancer). 
 

� După completarea chestionarului CI, anchetatorul va proceda în felul următor: 
1. ÎNTÂI, va oferi explicaţii detaliate asupra definiţiei afecţiunii sau bolii de lungă durată (utilizând şi 

informaţiile din ANEXA 1). 
2. DUPÃ prezentarea explicaţiilor detaliate, va întreba persoana intervievată dacă are sau nu probleme de 

sănătate de lungă durată. 
3. ÎN CAZ AFIRMATIV, va trece la completarea formularului CIC 2002 NUMAI pentru persoanele care 

au declarat că au cel puţin una dintre aceste afecţiuni. 
4. ÎN CAZ NEGATIV, interviul cu persoana respectivă se consideră 

încheiat. 
 

ÎNTREBAREA 1 

1. Precizaţi care din următoarele probleme de sănătate de lungă durată vă afectează ? (vezi ANEXA 1) 

• afecţiuni ale mâinilor sau braţelor (inclusiv artrita şi reumatismul) ...............................................................1�  
• afecţiuni ale picioarelor, gambelor, tălpilor (inclusiv artrita şi reumatismul) ................................................2�  
• afecţiuni ale spatelui sau gâtului (inclusiv artrita şi reumatismul)  ................................................................3�  
• afecţiuni ale ochilor care nu se rezolvă numai prin purtarea ochelarilor  

sau a lentilelor de contact ..............................................................................................................................
 

4� 
 

• afecţiuni ale urechilor care nu se rezolvă numai prin purtarea aparatului auditiv ..........................................5�  
• dificultăţi de vorbire ................................................................................................................................ 6�  
• afecţiuni ale pielii (dermatologice), desfigurări severe, alergii ................................................................7�  
• afecţiuni ale aparatului respirator (inclusiv dureri de piept, astm, bronşite)...................................................8�  
• afecţiuni ale aparatului circulator (inclusiv tensiune arterială, afecţiuni ale inimii) ................................ 9�  
• afecţiuni ale aparatului urinar şi ale aparatului digestiv (ficat, stomac, esofag, pancreas etc.) ...........................10�  
• diabet ..............................................................................................................................................................11�  
• epilepsie ..........................................................................................................................................................12�  
• probleme mentale, nervoase sau emoţionale ................................................................................................13�  
• boli progresive (cancer, ciroză, HIV, boala Parkinson etc.) ...........................................................................14�  
• alte probleme de sănătate (specificaţi)_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15�  

TIP 

 

Iniţial, prin parcurgerea cu atenţie şi fără grabă a listei de boli din ANEXA 1, se va trece la identificarea tuturor 
problemelor sau afecţiunilor de care suferă persoana anchetată. 
În ANEXA 1 se găsesc informaţiile cu privire la bolile şi afecţiunile de lungă durată, precum şi încadrarea acestora 
pentru fiecare variantă de răspuns de la 1 la 15. 
Întrebarea permite răspuns multiplu deoarece o persoană poate avea mai multe probleme de sănătate (exemplu: o 
problemă de vedere, una de stomac şi să sufere o depresie). De asemenea, o problemă de sănătate poate fi inclusă la mai 
multe coduri (exemplu: artrita la braţe, la picioare şi la spate). 
 
Codurile 1-3: se includ şi artrita, reumatismul, deformaţii ale membrelor şi de poziţie. 
Cod 4: se includ numai afecţiunile ochilor/vederii pentru care purtarea ochelarilor sau a lentilelor de contact nu este 

suficient de eficace. De exemplu: simpla purtare a unei perechi de ochelari sau lentile de contact necesare 
pentru citit / scris / lucrul cu calculatorul nu se consideră problemă de sănătate în sensul anchetei şi nu se 
marchează ca răspuns. 

M 
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Cod 5 : se includ numai afecţiunile auzului pentru care folosirea aparatelor auditive sau similare nu sunt suficient de 
utile. 

Cod 6: se includ şi impedimente ale vorbirii. Nu se includ probleme lingvistice ca rezultat al nefamiliarizării cu limba 
maternă. 

Cod 7: se includ şi desfigurări severe (arsuri, cicatrici etc), semne din naştere şi boli grave ale pielii, se exclud tatuajele 
sau străpungerile şi înţepăturile la nivelul suprafeţei corpului/pielii făcute în mod voit. 

Cod 8: nu se includ febre puternice (rinite alergice), cu excepţia acelora care au efecte agravante asupra unor afecţiuni 
ale pieptului şi respiraţiei deja existente. 

Cod 9: se includ şi crizele (exemplu: cardiopatie). 
Cod 10: de exemplu: insuficienţă renală, ulcer, hepatită cronică. 
Cod 13: se includ şi boli mentale severe: psihoze (schizofrenie), tulburări afective (depresia maniacă), perturbări severe 

recunoscute clinic sau nu (anxietatea, episoade depresive, panică, fobie etc), dificultăţi specifice învăţatului 
(studiului) ca imposibilitatea de exprimare (de a alcătui fraze) sau cea de a efectua calcule. Sunt incluse, de 
asemenea, şi dificultăţile severe avute în trecut care au devenit în prezent handicapuri mentale, şubreziri sau 
retardări mentale. 

Cod 15: se includ: boli infecţioase şi parazitare, de nutriţie şi metabolism (exclusiv diabet), dependenţa de alcool sau de 
droguri, probleme ale sistemului de reproducere numai dacă nu intră în categoria celor de la codul 14 etc 

. 
ÎNTREBAREA 2 

2. Care dintre aceste afecţiuni vă limitează cel mai mult capacitatea de lucru ? 
(Se va urmări  afecţiunea care influenţează semnificativ tipul, volumul şi durata activităţii ce este/poate fi desfăşurată, 
limitează mobilitatea spre/de la locul de muncă sau necesită acordarea unui anumit tip de asistenţă pentru ca persoana 
cu problema de sănătate respectivă să poată munci.)  

 |_|_|  
Se va prelua numai unul din codurile (1÷15) marcate la întrebarea I1.                                     AFEC 

 
Se pot folosi mai multe criterii pentru a stabili care este principala problemă de sănătate (exemplu: cea care a cauzat cea 
mai mare durere, cea mai recentă, cea care a durat cel mai mult). Având în vedere scopul anchetei, această afecţiune va 
fi aleasă în funcţie de impactul ei asupra activităţii profesionale şi vieţii personale, de zi cu zi. 
 
 
ATENŢIE !  

⇒ Următoarele întrebări se referă la afecţiunea pentru care s-a marcat codul corespunzător la I2. 
 
ÎNTREBAREA 3 

3. De cât timp aveţi această afecţiune ? 
• mai puţin de 6 luni  ................................................................................................................................1�  
• 6 luni până la 1 an  ................................................................................................................................2�  
• 1 până la 2 ani ................................................................................................................................................3�  
• 2 până la 3 ani ................................................................................................................................................4�  
• 3 până la 5 ani ................................................................................................................................................5�  
• 5 până la 10 ani  ................................................................................................................................6�  
• 10 ani şi peste .................................................................................................................................................7�  
• nu ştiu  ............................................................................................................................................................8�  

TIMP 
 

Instalarea unei probleme de sănătate poate fi evidentă (exemplu: în cazul unui accident sau răniri). Anumite probleme 
de sănătate (afecţiuni) se pot instala treptat, gradual, au o natură episodică, variază în gravitate. Dacă pentru interlocutor 
durata afecţiunii este o incertitudine: 

 

� Anchetatorul va sugera respondentului să încerce să-şi amintească când a efectuat prima vizită/consult 
medical, când a fost diagnosticată boala, data începerii primului tratament, obţinerea primului certificat 
medical sau când efectele problemei de sănătate s-au făcut simţite în viaţa şi activitatea sa.  
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ÎNTREBAREA 4 

4. Care a fost principala cauză a afecţiunii pe care o aveţi ?  
• din naştere (moştenită sau cauzată la naştere) ................................................................................................1�  
• accident de muncă (inclusiv accident de circulaţie spre/de la locul de muncă şi în cadrul 

acestuia) .....................................................................................................................................................
2� 

 

• accident de circulaţie fără legătură cu locul de muncă  ..................................................................................3�  
• accident casnic, în timpul unor activităţi recreativ-sportive etc. ................................................................4�  
• boală profesională (vezi ANEXA 2) ................................................................................................5�  
• boală neprofesională  ................................................................................................................................6�  
• nu ştiu  ............................................................................................................................................................7�  

CAUZA 
� Anchetatorul va citi respondentului toate variantele de răspuns la această întrebare pentru a stabili exact 

cauza principală ce a determinat apariţia problemei de sănătate declarată.  
Scopul principal al acestei întrebări este de a furniza informaţiile necesare elaborării unor programe de prevenire. 
Codul 1: (“din naştere”) include malformaţii congenitale şi probleme de sănătate determinate de condiţii pre şi post 

natale. 
Codul 2: include accidente petrecute la locul de muncă, accidente de circulaţie spre/de la locul de muncă şi în cadrul 

acestuia, datorită cărora respondentul a rămas cu afecţiuni grave sau chiar a fost nevoit să întrerupă 
activitatea (pensionare). 

Codul 3: include accidente de circulaţie care nu au legătură cu munca (exemplu: accident de circulaţie petrecut spre/de 
la: o vizită, un magazin, piaţă, o plimbare etc. 

Codul 4: include accidentări casnice (tăieturi, fracturi, luxaţii, arsuri, sau alte probleme determinate de accidente 
petrecute într-o locuinţă sau în imediata vecinătate a acesteia: grădină, garaj, palier, scara blocului etc.) sau 
cele petrecute în timpul unor activităţi recreativ-sportive. 

Codul 5: include şi otrăviri (intoxicaţii industriale, inhalări de substanţe nocive la locul de muncă); este indicat a fi 
consultată lista rănirilor şi a bolilor profesionale (ANEXA 2). 

Codul 6: celelalte cauze în afara celor menţionate. 
 
ÎNTREBAREA 5 

5. În ce tip de unitate vă desfăşuraţi activitatea ? 
Unitate specială pentru persoane cu afecţiuni ................................................................................................1�  
Unitate obişnuită    

• cu facilităţi pentru desfăşurarea activităţii  ..............................................................................................2�  
• fără facilităţi pentru desfăşurarea activităţii  ...........................................................................................3�  

nu ştiu ................................................................................................................................................................4�  
nu este cazul (persoană care nu lucrează) ................................................................................................5�  

UNIT 
Codul 1:  

Se referă la unităţile economico-sociale speciale care prin sistemul de organizare protejează persoanele suferinde 
de afecţiuni grave, acordându-le condiţii speciale pentru desfăşurarea activităţii la locul de muncă. 

Exemplu:  
Cooperativele în care-şi desfăşoară activitatea nevăzătorii sunt unităţi speciale, pentru persoane cu afecţiuni.  

Codul 2 :  
Se referă la unităţile economico-sociale obişnuite, dar care, au prevăzut pentru persoanele afectate de o boală de 
lungă durată, condiţii speciale/facilităţi în desfăşurarea activităţii la locul de muncă. 

 
Exemplu:  

- rampe amenajate pentru deplasarea celor care au nevoie de scaune cu rotile; 
- facilitarea desfăşurării numai a anumitor tipuri de activităţi (mai uşoare) pentru cei cu afecţiuni 

severe ale inimii; 
- scaun ergonomic, mese de lucru etc., care să respecte normele de ergonomie pentru a putea lucra 

în cazul anumitor tipuri de afecţiuni ale spatelui; 
- amenajarea bancului de lucru astfel încât să permită manevrarea utilajului/maşinii cu un singur 

braţ în cazul celor care suferă de afecţiuni severe ale unuia dintre braţe. 
 
ATENŢIE !  

⇒ Pentru întrebările 6, 7 şi 8  se va ţine cont de frecvenţa (tot timpul sau uneori), pe care o are impactul creat 
de problema de sănătate asupra activităţii profesionale, precum şi de gravitatea acesteia, pentru: 
� persoana care lucrează; 
� persoana care nu lucrează, dar ar dori să desfăşoare o activitate. 
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ÎNTREBAREA 6 

6. Afecţiunea dvs. limitează activitatea pe care o efectuaţi sau aţi putea să o efectuaţi ? 
DA, tot timpul  ....................................................................................................................................................1�  
DA, uneori ..........................................................................................................................................................2�  
NU   ................................................................................................................................................................3�  
nu ştiu ................................................................................................................................................................4�  

LIMACT  
 

Se încearcă depistarea situaţiilor în care persoanele cu afecţiuni au nevoie de condiţii speciale la un anumit loc 
de muncă (exemplu: muncă mai uşoară care nu presupune ridicări de materiale, unelte, obiecte grele, deplasarea 
condiţionată de scaunul cu rotile, un nivel mai redus de calitate,necesitatea de a sta jos în timpul lucrului, mobilitate 
limitată în cadrul spaţiului de lucru datorită afecţiunii, etc). 

De asemenea, pentru cei care doresc să lucreze, se va afla cât de mult îi împiedică afecţiunea pe care o au în a 
putea avea un loc de muncă: 

Exemplu: 
o persoană nu poate lucra în domeniul “relaţii cu publicul” deoarece are o cicatrice gravă pe faţă – se 

marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 1; 
o persoană aflată într-un scaun cu rotile poate lucra la un ghişeu de “Informaţii”, deşi ar dori altceva – se 

marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 2. 
 

ÎNTREBAREA 7 

7. Afecţiunea dvs. afectează volumul muncii pe care o efectuaţi sau aţi putea să o  efectuaţi ? 
DA, tot timpul  ....................................................................................................................................................1�  
DA, uneori  .........................................................................................................................................................2�  
NU   ................................................................................................................................................................3�  
nu ştiu ................................................................................................................................................................4�  

LIMVOL  
Întrebarea se referă la volumul/cantitatea, importanţa muncii (numărul orelor lucrate, numărul de lucrări/oră, câştig 
salarial etc). Respondentul este în măsură să decidă dacă este restricţionat şi în ce fel. 

Exemplu: 
- o persoană bolnavă de cancer care efectuează periodic şedinţe de chimioterapie şi absentează de la serviciu 

în zilele respective, va avea un câştig corespunzător numărului de ore lucrate - se marchează “X” în căsuţa 
corespunzătoare codului 1. 

ÎNTREBAREA 8 

8. Afecţiunea dvs. vă creează/v-ar crea dificultăţi în cazul în care aţi lucra, în deplasarea spre/de la locul de 
muncă ? 
DA, tot timpul  ....................................................................................................................................................1�  
DA, uneori  .........................................................................................................................................................2�  
NU   ................................................................................................................................................................3�  
nu ştiu ................................................................................................................................................................4�  

LIMDEPL 
Întrebarea se referă la mobilitatea persoanei cu probleme de sănătate: deplasarea către locul de muncă şi înapoi spre 
casă. Nu se ia în considerare  circulaţia în interiorul locului de muncă (de la un etaj la altul, dintr-o încăpere în alta etc). 
Există persoane care au dificultăţi de mobilitate sau au un grad de mobilitate redus şi se pot deplasa numai cu asistenţă 
sau cu ajutorul unor echipamente (scaun cu rotile, cârje, sprijinite de alte persoane). 
 
Scopul acestei întrebări este de a identifica problemele legate de transportul spre/de la locul de muncă, în vederea creerii 
condiţiilor necesare pentru ca acestea să nu mai constituie un impediment în calea intrării pe piaţa muncii a categoriei 
de persoane cu probleme de deplasare. 
 
ATENŢIE !  

⇒ Întrebările 9, 10, 11, 12 şi 13 se referă la toate tipurile de asistenţă socială, medicală existente sau 
necesare persoanelor care lucrează/doresc să lucreze cu afecţiuni de lungă durată: din partea statului, a 
medicilor, a altor persoane abilitate, a unor asociaţii sau organizaţii de profil, de binefacere, a colegilor, 
superiorilor sau a familiei. Asistenţa socială se referă la tipurile de suport social de care ar putea beneficia 
o persoană în vederea angajării, orientării, reconversiei profesionale, respectiv obţinerii de informaţii de 
ordin legislativ, consiliere. 
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ÎNTREBĂRILE 9 şi 10 

9. Beneficiaţi de o anume formă de asistenţă socială la 
locul de muncă ? 

10. Beneficiaţi de o anume formă de asistenţă medicală 
la locul de muncă ? 

DA   ................................................................1�  DA  ................................................................1�  
NU   ................................................................2�  NU  ................................................................2�  
nu ştiu ................................................................3�  nu ştiu ................................................................3�  
nu este cazul (persoană care nu lucrează) ................................

4� 
 nu este cazul (persoană care nu 

lucrează) ................................................................4� 
 

ASB AMB 
Aceaste întrebări au ca scop de a stabili dacă persoanele care declară că au o problemă de sănătate de lungă durată 
beneficiază de asistenţă socială sau medicală la locul de muncă sau în afara acestuia. 
Pentru persoanele care nu desfăşoară nici un fel de activitate, se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 4; 
 
ÎNTREBĂRILE 11 şi 12 

11. Aţi avea nevoie de o formă de asistenţă socială 
pentru a lucra ? 

12. Aţi avea nevoie de o formă de asistenţă medicală 
la locul de muncă ? 

DA   ................................................................1�  DA  ................................................................1�  
NU   ................................................................2�  NU  ................................................................2� � 15 
nu ştiu ................................................................3�  nu ştiu ................................................................3�  
nu este cazul (persoană care  
        lucrează) ................................................................4�  

nu este cazul (persoană care  
lucrează) ................................................................4� � 15 

ASN AMN 
Întrebările vizează necesitatea acordării asistenţei sociale sau medicale persoanelor cu afecţiuni de lungă durată care nu 
lucrează dar ar dori să lucreze. 
  
ÎNTREBAREA 13 

13. Ce tip de asistenţă vi se acordă sau ar fi necesar să vi se acorde pentru a putea lucra ? 
• asistenţă prin facilitarea desfăşurării numai anumitor tipuri de activităţi  ......................................................1�  
• asistenţă în sensul limitării volumului de muncă executată  ................................................................2�  
• asistenţă pentru deplasarea spre/de la locul de muncă  ...................................................................................3�  
• asistenţă pentru deplasarea în cadrul locului de muncă  .................................................................................4�  
• sprijin şi înţelegere din partea colegilor şi a superiorilor ................................................................ 5�  
• consiliere pentru orientare/reorientare profesională  ......................................................................................6�  
• adaptarea ergonomică a locurilor de muncă în funcţie de tipul deficienţei  ...................................................7�  
• asistentă psihologică propriu-zisă (inclusiv psihoterapie)  ................................................................8�  
• alta (specificaţi)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9�  
• nu ştiu .............................................................................................................................................................10� � 15 

ASIEN 
 
Întrebarea permite răspuns multiplu, pentru a putea cuprinde toate tipurile de asistenţă existente sau necesare unei 
persoane cu probleme de sănătate care lucrează sau doreşte să lucreze. 
 
ÎNTREBAREA 14 

14. Care dintre aceste tipuri de asistenţă vă este cel mai util ? 
 |_|  

Se va prelua numai unul din codurile (1÷9) marcate la întrebarea anterioară.                              ASIENI 
 
Cel mai util tip de asistenţă trebuie înţeles ca fiind forma de asistenţă existentă/necesară persoanelor care 
lucrează/nu lucrează şi au o problemă de sănătate de lungă durată care le restricţionează tipul, volumul, durata 
sau mobilitatea legate de munca pe care o desfăşoară sau ar dori să o desfăşoare. 

 
Dacă la întrebarea I13 au fost identificate mai multe coduri care reprezintă mai multe tipuri de asistenţă, la întrebarea 
I14 este necesar a se specifica codul corespunzător celui mai important/util tip de asistenţă socială, medicală. 

M 
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ANEXA 1 
 
Variante de răspuns la ÎNTREBAREA I1 Boli şi probleme de sănătate corespunzătoare variantelor de 

răspuns 
 1. Afecţiuni ale mâinilor sau braţelor 

(inclusiv artrita sau reumatismul) 
Reumatism articular acut; 
Bolile unghiilor; 
Artroze, artrite 
Sinovite, bursite; 
Hemiplegia, paraplegia şi tetraplegia; 
Alte boli ale sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului 
conjunctiv. 

 2. Afecţiuni ale picioarelor, gambelor, tălpilor 
(inclusiv artrita sau reumatismul) 

Reumatism articular acut; 
Varice; 
Bolile unghiilor; 
Artroze, artrite; 
Osteomielita; 
Osteoporoza; 
Sinovite, bursite; 
Hemiplegia, paraplegia şi tetraplegia; 
Alte boli ale sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului 
conjunctiv. 

 3. Afecţiuni ale spatelui sau gâtului (inclusiv 
artrita sau reumatismul) 

Cifoza şi lordoza; 
Lumbago; 
Sciatica; 
Scolioza; 
Spondiloza; 
Alte boli ale sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului 
conjunctiv. 

 4. Afecţiuni ale ochilor care nu se rezolvă 
numai prin purtarea ochelarilor sau  a 
lentilelor de contact 

Astigmatism; 
Cataracta; 
Cecitate; 
Cheratita; 
Conjunctivita; 
Dezlipirea retinei; 
Glaucom; 
Hipermetropie; 
Miopie; 
Strabism; 
Alte afecţiuni ale ochilor. 

 5. Afecţiuni ale urechilor care nu se rezolvă 
numai prin purtarea aparatului auditiv 

Mastoidita; 
Otita; 
Surdo-mutitate; 
Alte afecţiuni ale urechii. 

 6. Dificultăţi de vorbire Surdo-mutitate. 
 7. Afecţiuni ale pielii (dermatologice), 

desfigurări severe, alergii 
Dermite şi eczeme; 
Pityriasis, psoriasis; 
Urticaria şi eritemul; 
Abces cutant, furuncul; 
Acnee; 
Herpes; 
Insolaţie; 
Alte boli ale pielii şi ţesutului celular subcutant. 

 8. Afecţiuni ale aparatului respirator (inclusiv 
dureri de piept, astm, bronşite) 

Tuse convulsivă; 
Tuberculoză; 
Afecţiuni ale pleurei; 
Astm; 
Bronşite; 
Edem pulmonar; 
Emfizem; 
Insuficienţă respiratorie; 
Pneumoconioza; 
Pneumonia; 
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Polip nazal; 
Rinită 
Sinuzită; 
Alte boli ale aparatului respirator. 

 9. Afecţiuni ale aparatului circulator (inclusiv 
tensiune arterială, afecţiuni ale inimii) 

Anevrisme; 
Anghina pectorală; 
Aritmie; 
Ateroscleroza; 
Boli ale valvei aortive; 
Boli ale valvei mitrale; 
Boli cerebro-vasculare; 
Cardiopatie ischemică cronică; 
Cord pulmonar cronic; 
Embolia; 
Endocardita; 
Flebita şi tromboflebita; 
Hemoroizi; 
Hipertensiune arterială; 
Hipotensiune; 
Infarct miocardic; 
Insuficienţă cardiacă 
Miocardita; 
Pericardita; 
Tromboza; 
Alte boli ale inimii; 
Alte boli ale aparatului circulator. 

10. Afecţiuni ale aparatului urinar şi ale 
aparatului digestiv (ficat, stomac, esofag, 
pancreas etc) 

Boli ale esofagului; 
Colecistita; 
Duodenita; 
Enterita, colite neinfecţioase; 
Fisura şi fistula regiunilor anale şi rectale; 
Gastrita; 
Gingivita; 
Hepatita cronică; 
Hernie abdominală; 
Litiaza biliară; 
Paradontoza; 
Pancreatită acută sau cronică; 
Peritonită; 
Ulcer gastric; 
Ulcer duodenal; 
Alte afecţiuni ale dinţilor; 
Alte afecţiuni ale pancreasului; 
Alte afecţiuni ale aparatului digestiv; 
Infecţii renale sau ale vezicii; 
Insuficienţă renală; 
Litiaza renal sau a căilor urinare; 
Nefrita; 
Alte boli ale aparatului urinar. 

11. Diabet Diabet. 
12. Epilepsie Epilepsie. 
13. Probleme mentale, nervoase sau 

emoţionale 
Encefalita; 
Meningită; 
Migrena; 
Scleroza; 
Anxietate; 
Demenţa; 
Depresiune; 
Fobie; 
Întârziere mentală; 
Nevroză; 
Paranoia; 
Psihoza; 
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Schizofrenie; 
Alte tulburări. 
Nevralgie; 
Nevrite şi polinevrite; 
Alte boli ale sistemului nervos. 

14. Boli progresive (cancer, ciroză, SIDA, 
HIV, boala Parkinson etc) 

Ciroza; 
Tumori benigne; 
Tumori de natură neprecizată; 
Tumori maligne; 
Boala Parkinson; 
SIDA; HIV; 
Alte boli progresive. 

15. Alte probleme de sănătate (specificaţi) Hepatite virale A.B.C.; 
Sifilis; 
Zona Zoster; 
Anemia; 
Hemofilia; 
Afecţiuni ale colului uterin; 
Afecţiuni ale sânului; 
Afecţiuni ale uterului; 
Menoragii, tulburări de menopauză, amenoree; 
Pelviperimetrita; 
Prostatita; 
Salpinigita 
Sterilitate; 
Vulvo-vaginite; 
Afecţiuni ale glandei tiroide; 
Obezitate; 
Alcoolism cronic; 
Toxicomanie; 
Alte boli ale aparatului genital; 
Alte boli infecţioase şi parazitare; 
Alte boli ale sângelui; 
Alte boli endocrine, de nutriţie şi metabolism; 
Alte boli şi simptome. 
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ANEXA 2 
 
 

Nr. 
crt. 

Boală profesională 

1 Intoxicaţii (acute, subacute, cronice) şi consecinţele lor 
2 Pneumoconioze colagene, silicoză (silico-antracoza, siloco-sideroza), azbestoza, aluminoza etc., simple sau 

asociate cu tuberculoze 
3 Îmbolnăviri respiratorii cauzate de pulberile organice (bisinoză, bronşită cronică, bronhoalveolita alergică 

extrinsecă) 
4 Îmbolnăviri respiratorii cronice cauzate de substanţe toxice iritante (iritaţia căilor aeriene, emfizemul 

pulmonar şi fibroza pulmonară consecutivă bronşitei cronice) 
5 Astm bronşic, rinită alergică, rinită vasomotorie etc. 
6 Boli infecţioase şi parazitare 
7 Îmbolnăviri datorită compresiunilor şi decompresiunilor 
 Cancer profesional: 

8 a) cancer pulmonar sau al altor organe, precum şi mezotelionul pleural şi peritoneal; 
9 b) cancer pulmonar al căilor aeriene superioare, mucoasei sinusurilor, maxilare şi frontale; 

10 c) cancer pulmonar; 
11 d) limfosarcomul hepatic; 
12 e) tumori ale căilor urinare (papiloane, cancer); 
13 f) tumori maligne ale pielii şi leziuni precanceroase; 
14 g) hemopatii maligne. 
15 Nevroze de coordonare; miotendosinovite şi tendinite cronice 
16 Artroze cronice, periartrite, stiloidite, necroze aseptice, osteocondilite, bursite, epicondilite 
17 Boala de vibraţii (sindrom osteo-musculo-articular, sindromul Raynaud, sindrom nervos) 
18 Varice foarte accentuate ale venelor membrelor inferioare complicate cu tulburări trofice sau cu procese 

inflamatorii (tromboflebite) 
19 Tromboflebita de efort a membrelor superioare 
20 Dermite acute şi cronice, ulceraţii, melanodermii şi leucodermii 
21 Laringite cronice accentuate, nodulii cântăreţilor 
22 Hipoacuzie şi surditate de percepţie 
23 Astenopie acomodativă, agravarea miopiei preexistente 
24 Cataracta 
25 Fotooftalmia 
26 Conjunctivite keratoconjunctivite 
27 Boala de iradiaţii 
28 Sindrom cerebro-astenic şi tulburări de termoreglare 
29 Şoc caloric, colaps caloric, crampe calorice 
30 Psihonevroze 
31 Boli venerice 
32 Hipertensiune arterială 
33 Afecţiuni respiratorii cronice nespecifice 
34 Cardiopatia ischemică 
35 Afecţiuni musculo-scheletice (lombalgii, cervicoscapulagii etc.) 
36 Nevroze şi alte afecţiuni neuropsihice 
37 Afecţiuni digestive 

 


