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AMIGO - trim. II 2010 
 

ANCHETA COMPLEMENTARĂ 
Reconcilierea Vie ţii Profesionale cu cea Familial ă 

 
CIC 2010 

Precizări metodologice 
 

Ancheta complementară „Reconcilierea Vie ţii Profesionale cu cea Familial ă”  este un 
modul ataşat anchetei forţei de muncă în gospodării (AMIGO), care se realizează numai 
în trimestrul II 2010 . Obiectivul acestei cercetări este asigurarea informaţiilor 
referitoare la impactul responsabilităţilor familiale asupra participării persoanelor de 
15-64 ani la activitatea economică şi gradul de flexibilitate al pieţei muncii în ceea ce 
priveşte reconcilierea vieţii profesionale cu cea familială. 

 
1. Sfera de cuprindere: 

 
Ancheta complementară “Reconcilierea Vie ţii Profesionale cu cea Familial ă” se adresează tuturor 
persoanelor rezidente permanent sau temporar în România, membre ale gospodăriilor din locuinţele 
selectate pentru AMIGO, cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani (inclusiv), pentru care se completează 
chestionarul individual CI.  
Persoanele de 15-64 ani (inclusiv), care formează obiectul anchetei CIC 2010, sunt persoanele născute 
în următoarea perioadă: 
 

Dacă săptămâna de referin ţă este:  
Se va întocmi chestionar CIC pentru persoanele n ăscute între:  

Începutul perioadei  Sfârşitul perioadei  
14 12/04/1945 11/04/1995 
15 19/04/1945 18/04/1995 
16 26/04/1945 25/04/1995 
17 03/05/1945 02/05/1995 
18 10/05/1945 09/05/1995 
19 17/05/1945 16/05/1995 
20 24/05/1945 23/05/1995 
21 31/05/1945 30/05/1995 
22 07/06/1945 06/06/1995 
23 14/06/1945 13/06/1995 
24 21/06/1945 20/06/1995 
25 28/06/1945 27/06/1995 
26 05/07/1945 04/07/1995 

 
 
 
 

2. Completarea chestionarului: 
Colectarea informaţiilor se realizează prin chestionarul individual complementar CIC 2010, care 
conţine date de identificare, urmate de întrebări structurate în 4 module referitoare la: 
 

� CARACTERISTICI ALE PROGRAMULUI DE LUCRU 

� RESPONSABILITĂŢI DE ÎNGRIJIRE FAŢĂ DE COPII 

� RESPONSABILITĂŢI DE ÎNGRIJIRE FAŢĂ DE COPIII PROPRII CARE 
LOCUIESC CU RESPONDENTUL 

� RESPONSABILITĂŢI DE ÎNGRIJIRE FAŢĂ DE ADULŢI 
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CARACTERISTICI ALE PROGRAMULUI DE LUCRU  

 
ATENŢIE! 

Pentru salaria ţi, programul de lucru se încadrează în una din următoarele categorii: 
� Program stabilit de c ătre angajator, fix  fără posibilitatea de a modifica începutul şi/sau sfârşitul 

programului de lucru din iniţiativa angajatului. Tot în această categorie se încadrează şi lucrul în schimburi/ 
ture, chiar daca există posibilitatea ca angajatul să facă „schimb de tură”; 

� Program stabilit în consens cu angajatul, 
- glisant angajatul poate varia începutul şi sfârşitul programului de lucru  cu condiţia respectării 

numărului de ore lucrate zilnic (stabilite prin contractul de muncă) 
- variabil  atât începutul şi sfârşitul zilei de muncă cât şi numărul de ore lucrate zilnic pot varia cu 

condiţia respectării numărul de ore lucrate săptămânal / lunar (stabilite prin contractul de muncă) 
� Angajatul î şi poate stabili singur programul de lucru  (în funcţie de nevoile /preferinţele personale), fără 

nicio restric ţie din partea angajatorului . 
Pentru non-salaria ţi se va bifa doar codul 4. 

 
Întrebarea 1: 

1. Preciza ţi în ce categorie se încadreaz ă programul dvs. de lucru. 
� fix,  cu oră fixă de începere şi terminare a zilei de muncă (inclusiv programul în schimburi) ................................1�  
� glisant,  începutul şi sfârşitul zilei de muncă pot varia (în anumite limite) cu condiţia 

respectării numărului de ore lucrate zilnic (stabilite prin contractul de muncă) ................................2�  
� variabil,  atât începutul şi sfârşitul zilei de muncă cât şi numărul de ore lucrate zilnic pot 

varia cu condiţia respectării numărului de ore lucrate săptămânal / lunar (stabilite prin 
contractul de muncă) ................................................................................................................................3� 

 
� 3 

� stabilit de dvs. în şivă ................................................................................................................................4� 
� altul , specificaţi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5�  
� nu este cazul  (nu lucrez) ................................................................................................................................6� ���� 4 

VARHOURS 
 
Scopul acestei întrebări este de a evalua gradul de flexibilitate (autonomie) de care persoanele ocupate 
dispun în stabilirea programului de lucru. Atenţie: evaluarea o face repondentul din punctul său de 
vederea, adică al angajatului (şi nu al angajatorului).  
Întrebarea se referă la situaţia generală, obişnuită (în afara perioadelor supraîncărcate, în care trebuie 
efectuate lucrări urgente sau în preajma termenelor scadente etc.). 
În cazul în care situaţia de facto diferă de prevederile contractuale, situaţia reală (de facto) se va avea în 
vedere. 
Pentru persoanele aflate în concediu de maternitate/paternitate sau concediu pentru creşterea copilului 
(concediu parental), repondentul va răspunde cu referire la locul de muncă avut anterior naşterii copilului.  
 
Cod 1 : se bifează în cazul în care angajatul începe şi termină ziua de lucru la ora fixată de angajator aşa 
cum este prevăzut în contractul de muncă, regulament intern etc., fără a avea posibilitatea de a varia 
începutul sau sfârşitul programului de lucru în funcţie de nevoile/preferinţele sale. Tot fix se consideră şi: 

- programul de lucru în tură continuă sau în ture inegale - chiar dacă este posibil schimbul de tură;  

- orice altă formă specifică de organizare a programului de lucru care permite doar angajatorului dar 
nu şi angajatului modificarea orei de începere şi terminare a programului sau a timpului de muncă 
zilnic. 

  
Exemple: 
Se consideră fix programul unei persoane care: 
− intră la serviciu dimineaţa la ora 800 şi termină ziua de muncă după-amiaza la ora 1600; 
− lucrează în două schimburi: o săptămână de la ora 700 la ora 1500 

şi în săptămâna următoare 
de la ora 1500 la ora 2200 ; 

− vinde într-un magazin între orele 1000 - 1800; 
− este şofer angajat la o unitate de transport în comun, pe traseul pe care operează se circulă 

numai în anumite zile din săptămână, iar datele efectuării curselor sunt stabilite de angajator. 
 

Cod 2 : se marchează în cazul persoanelor care au posibilitatea de a varia (în anumite limite) ora de  
începere şi terminare a programul de lucru, cu condiţia respectării timpului de muncă zilnic - aşa cum este 
stabilit în contractul de muncă.  
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Exemplu: 
− Programul normal de lucru este  între orele 800  - 1600  dar salariatul poate începe lucrul mai 

târziu cu cel mult 1 oră cu condiţia recuperării timpului nelucrat după programul normal de 
lucru (ceea ce înseamnă că, dacă doreşte, poate începe lucrul la ora  900, dar în această 
situaţie ziua de lucru se va termina la ora  1700); 

− Prezenţa la serviciu este obligatorie între orele 1100 şi 1400; în afara acestui interval orar 
salariatul poate începe lucrul la orice oră doreşte cu condiţia de a respecta cele 8 ore de lucru 
zilnice.  

Tot în această categorie se încadrează şi situaţiile în care programul de lucru poate fi considerat a fi unul 
fix, dar în practică se acordă salariaţilor o oarecare flexibilitate în cadrul zilei. De exemplu, în situaţiile în 
care prezenţa la serviciu este obligatorie în timpul programului de lucru cu publicul - de la 1000  la 1400  - 
iar în afara acestor ore nu exisă un control strict asupra prezenţei la serviciu. 
 
Cod 3 : se referă la acel tip de program în cadrul căruia angajatorul ţine evidenţa orelor lucrate pe o 
perioadă mai lungă de timp (săptămână, lună etc.).  
Angajatul poate varia atât ora de începere şi terminare a zilei de muncă cât şi numărul de ore lucrate 
zilnic în funcţie de nevoile / preferinţele sale cu condiţia respectării numărului de ore de lucru stabilite prin 
contractul de muncă - la nivel de săptămână, lună etc. 

Exemple: 
− Durata normală a timpului de lucru este stabilită prin contractul de muncă la 40 ore pe 

săptămână. Un salariat poate alege să lucreze 9 ore în fiecare zi de luni până joi, iar vineri să 
lucreze doar 4 ore. 

− Durata normală a timpului de lucru este stabilită prin contractul de muncă la 40 ore pe 
săptămână. Un salariat poate acumula 20 de ore în avans pe care le poate folosi atunci când 
are nevoie. 

Atenţie! Programul de lucru variabil nu acordă autonomie totală salariatului. Angajatorul poate fixa 
anumite reguli în ceea ce priveşte numărul de ore care se pot compensa (de. ex. în contul orelor 
efectuate în avans se pot lua ore libere dar nu mai mult de 1 zi întreagă pe lună), orizontul de timp în care 
se poate efectua compensarea orelor etc. 
Cod 4 : se referă la tipul de program cu cel mai mare grad de flexibilitate; corespunde situaţiei care 
permite angajatului să îşi stabilească singur programul de lucru fără nici o restricţie formală din partea 
angajatorului. 
Cod 5 : se completează numai în cazul în care repondentul nu se încadrează în niciuna dintre categoriile 
descrise la codurile 1-4. În acest caz, tipul/modelul programului de lucru trebuie specificat în clar, pe linia 
punctată. 

Exemple: 
− programul începe la ora fixată de angajator şi se termină atunci când lucrarea este terminată. 

 
Atenţie! Pentru non-salariaţi se bifează codul 5. Doar în cazuri excepţionale, în care repondentul insistă, 
se poate bifa unul dintre codurile 1-4. 
 

ATENŢIE! 
Întrebările 2 şi 3 se referă la posibilitatea de a varia programul de lucru (în afara perioadelor aglomerate) din 
motive (responsabilităţi) familiale, având acordul angajatorului (şi deci, certitudinea că acest lucru nu va avea 
repercursiuni ulterioare). În mod normal, orele / zilele libere se recuperează mai târziu (sau se compensează cu 
orele acumulate în avans) - dar acest lucru nu este în  mod necesar obligatoriu, mai ales dacă lucrările au fost 
efectuate. 

 
Întrebarea 2: 
2. În general, ave ţi posibilitatea de a v ă modifica cu cel pu ţin o or ă programul de începere sau de 

terminare a zilei de munc ă din motive (responsabilit ăţi) familiale?  
Da,   

� de obicei ................................................................................................................................................................1�  
� rareori,  ocazional  ................................................................................................................................2�  

Nu  ................................................................................................................................................................3�  
POSTEND 
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Pentru a răspunde la această întrebare se vor avea în vedere atât aranjamentele formale (prevăzute în 
contractele individuale sau colective de muncă sau în regulementele interne de funcţionare etc.) cât şi 
cele informale (stabilite – verbal, cel mai frecvent – prin înţelegere mutuală între angajat şi angajator). În 
general, orele libere se recuperează mai târziu (în cadrul aceleiaşi zile sau în altă zi) sau se 
compensează cu orele suplimentare acumulate în avans, dar acest lucru nu este în mod necesar 
obligatoriu. 
"Motive (responsabilităţi) familiale" include şi nevoia de a rezolva probleme legate de îngrijirea copiilor 
sau a adulţilor (de. ex. copilul este bolnav, grădiniţa este închisă, persoana trebuie să meargă cu unul 
dintre părinţii săi vârstnici la medic etc.) 
 
Cod 1:  se completează pentru persoanele care declară că, în general (eventual, doar în afara perioadelor 
aglomerate), au posibilitatea de a varia programul de lucru cu cel puţin o oră din motive (responsabilităţi) 
familiale.  
 

Exemplu: O persoană care lucrează 8 ore pe zi, de la 8:00 la 16:00, are un copil care trebuie dus 
la grădiniţă şi poate să-şi modifice programul de lucru în fiecare zi, astfel încât să înceapă cu o 
oră şi jumătate mai târziu (respectiv la 9:30). 

 
Cod 2:  se completează pentru persoanele care declară că au posibilitatea de a varia programul de lucru 
cu cel puţin o oră din motive (responsabilităţi) familiale, dar numai arareori, în situaţii urgente. 

 
Exemplu: O persoană care lucrează 8 ore pe zi, de la 8:00 la 16:00, are un copil care este dus la 
grădiniţă în mod obişnuit de către bunic, în cazul în care bunicii nu pot, persoana poate să-şi 
modifice programul de lucru pentru acea  zi, astfel încât să înceapă cu o oră şi jumătate mai târziu 
(respectiv la 9:30). 

 
Cod 3 : se completează pentru persoanele care declară că nu au posibilitatea de a varia programul de 
lucru, nici măcar ocazional. Tot aici se încadrează şi persoanele pentru care această întrebare nu este 
relevantă (de ex. persoanele care lucrează pe platforme petroliere, în locuri izolate departe de familie).  
 
Întrebarea 3: 
3. În general, ave ţi posibilitatea de a v ă lua liber una sau mai multe zile întregi, din moti ve 

(responsabilit ăţi) familiale, f ără a apela la concediul de odihn ă? 

Zilele libere pot fi plătite sau nu. 
Da,    

� de obicei ................................................................................................................................................................1�  
� rareori,  ocazional  ................................................................................................................................2�  

Nu  ................................................................................................................................................................3�  
POSORGWT 

 
Atenţie! Întrebarea se referă la posibilitatea de a lua zile libere altfel decât folosind zilele din concediul de 
odihnă. 
 
Şi pentru această întrebare se vor avea în vedere atât aranjamentele formale cât şi cele informale. În 
general, zilele libere se recuperează altă dată sau se compensează cu orele suplimentare acumulate în 
avans dar acest lucru nu este în mod necesar obligatoriu. 
Se vor lua în considerare atât zilele libere plătite cât şi cele acordate fără plată. 
Ca şi la întrebarea anterioară, "motive (responsabilităţi) familiale" include şi nevoia de a rezolva probleme 
legate de îngrijirea copiilor sau a adulţilor (de. ex. copilul este bolnav, grădiniţa este închisă, persoana 
trebuie să meargă cu unul dintre părinţii săi vârstnici la medic etc.). 
 
Cod 1: se completează pentru persoanele care declară că, în general (eventual, doar în afara perioadelor 
aglomerate), au posibilitatea de a-şi lua liber una sau mai multe zile pentru rezolvarea unor probleme 
familiale. 
Cod 2:  se completează pentru persoanele care declară că au posibilitatea de a-şi lua liber una sau mai 
multe zile pentru rezolvarea unor probleme familiale, dar numai arareori, în situaţii urgente . 
Cod 3:  se completează pentru persoanele care declară că nu au posibilitatea de a-şi lua liber una sau 
mai multe zile, nici măcar ocazional.  
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RESPONSABILITATI DE ÎNGRIJIRE FA ŢĂ DE COPII 

 
Întrebarea 4: 
4. Ave ţi în mod obi şnuit grij ă de copii mai mici de 15 ani?  
„Îngrijirea" ca activitate profesională sau voluntară este exclusă. 

Da,   
� de copii proprii* care locuiesc cu repondentul ................................................................................................1�  
� de alţi copii (decât cei proprii* care locuiesc cu repondentul) - de ex.: nepoţi, fraţi mai 

mici, copii ai vecinilor, rudelor, copii proprii* care locuiesc în altă gospodărie  etc. ................................2�  
� atât de copii proprii* cât şi de alţi copii ................................................................................................3�  

Nu. ................................................................................................................................................................4� � 12 
REGCARE1 

*Prin  „cop i i  p ropr i i ”  se în ţelege:  copi i  b io log ic i ,  adopta ţ i  sau v i t reg i  (a i  so ţulu i  /so ţ ie i  /  partenerului  /  partenerei )  
mai mic i  de 15 ani  

 
Scopul acestei întrebări este acela de a identifica persoanele care au responsabilităţi de îngrijire faţă de 
copii mai mici de 15 ani şi anume: 

• Copii proprii (mai mici de 15 ani) care locuiesc îm preun ă cu repondentul. Prin copii proprii se 
înţelege: copii biologici, adoptaţi sau vitregi (doar ai soţului/soţiei/partenerului/partenerei); 

• Al ţi copii mai mici de 15 ani (în afara celor biologici, adoptaţi sau vitregi care locuiesc cu 
repondentul). În această categorie se includ: 
- nepoţi; 
- fraţi mai mici; 
- copii ai vecinilor, rudelor indiferent dacă aceştia locuiesc sau nu în aceeaşi gospodărie cu 

repondentul; 
- copii proprii (biologici, adoptaţi sau vitregi) dacă aceştia nu locuiesc cu repondentul ci într-o 

altă gospodărie (de ex. în cazul persoanelor divorţate dacă copilul locuieşte cu celălalt părinte, 
în cazul persoanelor ai căror copii locuiesc temporar la bunici etc.)    

Atenţie!  
- În contextul acestei cercetări, se presupune că toate persoanele care locuiesc cu copiii proprii 

(biologici, adoptaţi sau vitregi) mai mici de 15 ani au responsabilităţi de îngrijire faţă de aceştia. 
Din acest motiv, pentru aceste persoane se va bifa unul dintre codurile 1 sau 3 după cum acestea  
mai au în îngrijire şi alţi copii (cf. definiţiei de mai sus) sau nu; 

- La această întrebare răspunsul se corelează obligatoriu cu datele înregistrate în formularul CL 
Cap.2 coloanele MA şi TA. 

 
În contextul acestei cercetări, copiii în vârst ă de 15 ani şi peste sunt considera ţi "adul ţi"  şi nu 
"copii" ; în consecinţă nu vor fi luaţi în considerare la această întrebare.   
Activităţile de îngrijire a copiilor se referă la: pregătirea meselor, îngrijire personală, supraveghere în 
timpul lecţiilor, lecturii, plimbărilor, la joacă, asigurarea transportului la şi de la şcoală sau antrenamente, 
însoţirea la doctor sau la spital, etc. 
„În mod obişnuit” înseamnă - desfăşurat după un anumit tipar, cu regularitate (zilnic, săptămânal etc.). 
„Îngrijirea" ca activitate profesională sau voluntară este exclusă. De asemenea, nu se consideră „îngrijire” 
ajutorul exclusiv financiar. 
 
Codul 1 – se bifează pentru persoanele care locuiesc cu copii proprii mai mici de 15 ani şi declară că nu 
mai au în îngrijire şi alţi copii; 
Codul 2 –  se marchează în cazul persoanelor care nu locuiesc cu copiii proprii mai mici de 15 ani, dar au 
în îngrijire alţi copii (cf. definiţiei). 

Exemplu: o bunică se deplasează în fiecare zi la domiciliul copiilor pentru a avea grijă de nepotul 
ei de 3 ani în absenţa părinţilor; un tânăr de 16 ani are grijă în absenţa părinţilor de fratele său 
mai mic (7 ani). 

Codul 3 -  se bifează pentru persoanele care locuiesc cu copiii proprii mai mici de 15 ani şi declară că, în 
plus, mai au în îngrijire şi alţi copii (cf. definiţiei); 

Exemplu: Toma Ion locuieşte cu soţia şi fiica lor de 2 ani, iar la fiecare 2 săptămâni cei 3 îşi 
petrec week-end-ul cu  fiul lui Toma din prima căsătorie. 

Codul 4 -  se marchează în cazul în care repondentul declară că nici nu locuieşte cu copii proprii mai mici 
de 15 ani şi nici nu are în îngrijire alţi copii. 
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ATENŢ IE!  
Sunt considerate servicii de îngrijire pentru copii  următoarele: creşă, grădiniţă, centre de zi, semi-internat, after-
school, servicii oferite contra cost de persoane particulare (bonă, baby-sitter).  
Nu se consider ă servicii de îngrijire pentru copii  îngrijirea oferită gratuit de bunici, rude, vecini, fraţi mai mari etc. 
şi nici cursurile şcolare obligatorii, cursurile de limbi străine sau activitatea la cluburile sportive. 

 
Întrebarea 5: 
5. Motivul principal pentru care nu lucra ţi sau lucra ţi cu program par ţial are leg ătur ă cu serviciile de 

îngrijire a copilului? 
� Da, pentru că serviciile de îngrijire a copilului sunt prea scumpe, nu sunt de calitate sau nu 

sunt disponibile ................................................................................................................................1�  
� Nu, motivul pentru care nu lucrez sau lucrez cu program parţial nu are legătură cu serviciile 

de îngrijire a copilului ................................................................................................................................2� 
 

� 7 
� Nu este cazul  pentru că lucrez cu program complet ................................................................................................3� 

IMPACTFACIL1 
 
Scopul acestei întrebări este acela de a evalua dacă şi în ce măsură accesul limitat la servicii de îngrijire 
adecvate pentru copii este un impediment în calea participării depline la activitatea economică. 
 
Codul 1 - se completează pentru persoanele care fie nu lucrează fie lucrează cu program parţial pe motiv 
că nu pot apela pentru îngrijirea copilului (copiilor) la servicii de îngrijire specializate. 
 
Sunt considerate servicii de îngrijire pentru copii următoarele:  

- serviciile instituţionalizate (gratuite sau contra cost; de stat sau private): creşă, grădiniţă, centre de 
zi, semi-internat, after-school; 

- servicii oferite contra cost de persoane particulare (bonă, baby-sitter).  
Nu se consideră „servicii de îngrijire pentru copii” îngrijirea oferită gratuit de bunici, rude, vecini, fraţi mai 
mari etc., frecventarea cluburilor sportive, cursurilor de limbi străine (chiar dacă se desfăşoară la 
domiciliu) etc. 
 
Evaluarea se va face având în vedere următoarele: 

- prin „serviciile de îngrijire prea scumpe” – se înţelege că raportul dintre salariul pe care persoana l-
ar putea obţine dacă ar lucra sau ar lucra cu program complet şi costul serviciului de îngrijire este 
unul nefavorabil sau nu suficient de stimulativ; 

- prin „serviciile de îngrijire nu sunt de calitate” – se înţelege că serviciile de îngrijire nu îndeplinesc 
condiţiile minime de calitate conform standardelor repondentului (prea mulţi copii în grupă, hrană 
neadecvată, condiţii sanitare neadecvate, conţinut educaţional insuficient, personalul care asigură 
îngrijirea este insuficient pregătit sau nu este de încredere etc.); 

- prin „serviciile de îngrijire nu sunt disponibile” – se includ situaţiile: serviciile de îngrijire nu există 
deloc, nu sunt la o distanţă convenabilă (prea departe) sau transportul este dificil, nu există locuri 
libere, orarul nu este convenabil pentru situaţia repondentului etc. 

 
Codul 2 – se bifează în cazul în care pentru persoană, deşi lucrează cu program parţial sau nu lucrează 
deloc, această situaţie nu are nici o legătură cu serviciile de îngrijire pentru copii (de ex. în cazul 
persoanelor care nu lucrează pentru că nu au găsit un loc de muncă, în cazul persoanelor care 
frecventează o formă de învăţământ, în cazul persoanelor care cred că părinţii trebuie să îşi îngrijească 
singuri copiii, persoane care lucrează cu program parţial datorită problemelor de sănătate etc.) 
  
Codul 3 –  se bifează pentru persoanele care lucrează cu program complet. 
  
 Întrebarea 6: 
6. Care este motivul principal pentru care nu lucra ţi sau  lucra ţi cu program redus în rela ţie cu asigurarea 

îngrijirii copiilor? 
� serviciile de îngrijire  pentru copii sunt prea scumpe ................................................................................................1�  
� serviciile de îngrijire  pentru copii nu sunt de calitate ................................................................................................2� 

 

� serviciile de îngrijire  pentru copii nu sunt disponibile ................................................................................................3� 
� alt motiv legat de absenţa unor servicii adecvate de îngrijire pentru copii, specificaţi _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  4� 
NOWRECHI 
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În cazul unei combinaţii de motive se va indica cel principal. Dacă persoana intervievată se află în 
imposibilitatea de a alege motivul principal atunci se va marca primul cod din listă pe care repondentul îl 
recunoaşte ca unul dintre serviciile la care apelează. 
 
Se vor avea în vedere şi indicaţiile de la întrebarea anterioară. 
  
 

RESPONSABILITĂŢI DE ÎNGRIJIRE FAŢĂ DE COPIII PROPRII CARE LOCUIESC CU 
REPONDENTUL 

 
ATENŢ IE!  

Întreb ările 7-11  se referă doar la persoanele care au responsabilităţi faţă de copii proprii* din gospodărie. 
Pentru a răspunde la întreb ările 7-11  se va face referire la cel mai mic copil propriu* care locuieşte cu repondentul. 

 
Întrebarea 7: 
7. Pentru cel mai mic dintre copii dvs., apela ţi în mod obi şnuit la servicii de îngrijire pentru copii?  

Da,   
• cel mult 10 ore pe săptămână ................................................................................................................................1�  
• între 11 şi 20 de ore pe săptămână ................................................................................................2�  
• între 21 şi 30 de ore pe săptămână ................................................................................................3�  
• între 31 şi 40 de ore pe săptămână ................................................................................................4�  
• peste 40 de ore pe săptămână ................................................................................................................................5�  

Nu ................................................................................................................................................................6�  
Nu este cazul (nu am copii proprii* sub 15 ani sau nu locuiesc cu niciunul dintre aceştia)................................7� ���� 12 

CHILDCARE 

 
Această întrebare se referă la cel mai mic copil propriu (în vârstă de până la 15 ani) care locuieşte cu 
repondentul.  
Perioada de referinţă pentru această întrebare este o săptămână tipică, în afara vacanţelor şi neafectată 
de nici un fel de evenimente neobişnuite (de exemplu: concediul părinţilor, îmbolnăvirea copilului, 
închiderea temporară a grădiniţei din cauza unor epidemii etc., concediul bonei). 
În cazul în care se utilizează mai multe servicii de îngrijire (pentru acelaşi copil), răspunsul se va furniza 
având în vedere numărul mediu de ore pe săptămână pentru toate serviciile de îngrijire utilizate. 
Sunt considerate servicii de îngrijire pentru copii următoarele:  

- serviciile instituţionalizate (gratuite sau contra cost; de stat sau private): creşă, grădiniţă, centre de 
zi, semi-internat, after-school: 

- servicii oferite contra cost de persoane particulare (bonă, baby-sitter).  
Nu se consideră „servicii de îngrijire pentru copii”: 

- îngrijirea oferită gratuit de bunici, rude, vecini, fraţi mai mari etc. 
- cluburile sportive, cursurile de limbi străine etc. 

În cazul în care cel mai mic copil este de vârstă şcolară se vor avea în vedere doar serviciile de îngrijire 
de care copilul beneficiază în afara orelor de curs (cu alte cuvinte şcoala obligatorie nu este serviciu de 
îngrijire). Exemple de servicii de îngrijire pentru copii de vârstă şcolară sunt: semi-internat, after-school, 
bonă etc. 

Exemplu: 
• Timp de 5 zile pe săptămână, un copil preşcolar merge la grădiniţă cu program de 4 ore, iar 

între ora 1200 şi 1500 părinţii au angajat o bonă. Deoarece părinţii lucrează şi sâmbăta, în 
această zi bunica are grijă de copil de la ora 700 până la 1500 (fără a fi plătită pentru acest 
serviciu). 
În acest caz, serviciile de îngrijire sunt utilizate pentru 7 ore pe zi timp de 5 zile pe săptămână 
→ se va bifa codul 4 (între 31 şi 40 de ore pe săptămână). Îngrijirea acordată de bunică 
sâmbăta nu a fost luată în calcul deoarece, fiind gratuită, nu este considerată "serviciu de 
îngrijire". 

• Un copil în clasa a II-a merge la şcoală de la 800 la 1200, apoi, deoarece ambii părinţi lucrează 
merge la after-school (de la 1230 până la 1700). În acest caz, serviciile de îngrijire sunt utilizate 
pentru 4 ore si 30 de minute  timp de 5 zile pe săptămână → se bifează codul  3 (între 31 şi 40 
de ore pe săptămână). 
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Codul 6 –  se bifează şi în următoarele cazuri: copilul îşi poartă singur de grijă, copilul este îngrijit de 
persoana însăşi, de soţul / soţia persoanei sau de alte persoane neplătite (ex. bunici, fraţi mai mari etc.) 
Codul 7 –  se bifează în cazul persoanelor care nu au copii proprii sub 15 ani sau nu locuiesc cu nici unul 
dintre aceştia.  
 

ATENŢ IE!  
Întrebarea 8  se refer ă la concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului (concediu parental) şi nu la  concediul 
maternitate / paternitate. 

 
Întrebarea 8: 
8. După naşterea celui mai mic copil a ţi beneficiat de concediu pentru cre şterea şi îngrijirea copilului 

(conform legislaţiei în vigoare la data respectivă) ? 
DA, am efectuat integral acest concediu    

• pentru o perioadă de 2 ani  ................................................................................................................................1�  
 
 
 

���� 10 

• pentru o perioadă de 3 ani (pentru copii cu dizabilităţi) ................................................................2� 
DA, am efectuat par ţial acest concediu, pentru o perioad ă de:   

• mai mult de 1 an ................................................................................................................................3� 
• exact 1 an  ................................................................................................................................ 4� 
• mai puţin de 1 an ................................................................................................................................5� 

 specificaţi numărul de luni ........................................................................ |_|_|  
Încă efectuez ac est concediu  ................................................................................................................................6� 
NU am efectuat acest concediu  ................................................................................................ 7�  

PARLEAVE 
 
Întrebarea se referă la concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani* 
(3 ani în cazul copiilor cu dizabilităţi), acordat repondentului pentru cel mai mic dintre copiii proprii, 
conform legislaţiei în vigoare la data naşterii acestuia. Acest tip de concediu se mai numeşte şi concediu 
parental. Până în anul 1997, conform legislaţiei în vigoare în perioada 1990 - 1997, durata maximă a 
concediului parental era până când copilul împlinea vârsta de 1 an. 
 
Atenţie! A nu se confunda cu concediul de maternitate (concediu medical acordat mamei pe o perioadă 
de 63 zile înainte de naştere şi 63 zile după naştere) şi nici cu concediul de paternitate (5 zile acordate 
tatălui oricând în primele 8 săptămâni după naşterea copilului). 
 
Codurile  1 şi 2 - se bifează pentru repondenţii care declară că au efectuat integral acest concediu, pe 
întreaga perioadă în care au fost îndreptăţite, şi anume: până la data la care copilul a împlinit vârsta de 2 
(respectiv 3) ani. 
 
Codurile 3 - 5  - se marchează pentru cei care declară că au beneficiat doar parţial de acest concediu, 
întrerupându-l înainte de termen, în perioada în care încă ar mai fi fost îndreptăţite la un astfel de 
concediu.  

Exemplu:  
• temerea pierderii locului de muncă l-a determinat pe repondent să revină la lucru cu 9 luni 

înainte de expirarea perioadei la care era îndreptăţit să beneficieze de concediu parental; 
• nevoia de bani l-a determinat pe repondent să revină la lucru cu 18 luni înainte de expirarea 

perioadei la care era îndreptăţit să beneficieze de concediu parental, considerând mai 
avantajos (sub aspect financiar) să încaseze salariul lunar şi să plătească o bonă pentru 
îngrijirea copilului sau ca unul din bunici să preia responsabilitatea îngrijirii copilului. 

 

                                                 
* Acest concediu există începând cu anul 1990. Denumirea concediului precum şi condiţiile privind durata, 
condiţiile de acordare şi modul de calcul al indemnizaţiei s-au modificat în această perioadă. Legislaţia care a 
reglementat acest concediu de-a lungul timpului este: 

- Decret - Lege 31/1990 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la un an 
- Lege 120/1997 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani 
- Lege 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări social 
- Ordonanţa de urgenţă 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 
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Pentru persoanele care au efectuat mai pu ţin de 1 an din concediul de creştere şi îngrijire a copilului se 
va indica şi numărul exact de luni. 
 
Codul 6 - se completează pentru repondenţii care la momentul anchetei se află încă în acest tip de 
concediu. 
 
Codul 7  - se bifează pentru cei care declară că nu au beneficiat de concediu pentru creşterea şi îngrijirea 
copilului. Se includ aici şi persoanele aflate în concediu de maternitate / paternitate. 
 
Întrebarea 9: 
9. Care este principalul motiv pentru care nu a ţi efectuat concediul pentru cre şterea şi îngrijirea copilului?  

• oricum nu lucram la data naşterii copilului ................................1� • încă efectuez concediul de maternitate  ................................7�  
• nu am ştiut că am dreptul la un astfel de 

concediu ................................................................2� • nu am avut dreptul pentru că 
partenera/partenerul de viaţă şi-a luat 
acest concediu ................................................................8� 

 
• am avut dreptul, însă, fiind plătit cu prea 

puţin, am renunţat ................................................................3� 

• atitudine reticentă din partea angajatorului ................................4� 
• am apelat la altcineva pentru a îngriji 

copilul (partener, rude) ................................9� 
 

• am avut dreptul, însă mi-a fost teamă că îmi 
voi pierde locul de muncă sau că nu voi 
promova în carieră ................................................................

 
5� 

• am preferat să lucrez cu program redus 
în perioada respectivă  ................................10� 

 

• alte motive, specificaţi _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11� 

 

• nu am avut dreptul (nu îndeplineam condiţiile 
prevăzute de lege)  ................................................................6� 

 

NOPLREAS 
 
Întrebarea 9 se adresează persoanelor care nu au beneficiat de concediu parental. 
În cazul unei combinaţii de motive se va indica cel principal. Dacă persoana intervievată se află în 
imposibilitatea de a alege motivul principal, atunci se va marca primul cod din listă pe care repondentul îl 
recunoaşte ca fiind aplicabil în cazul său. 
 
Codul 1 - se marchează pentru persoanele care nu şi-au luat concediu parental deoarece oricum nu 
lucrau la data naşterii copilului sau aveau doar un loc de muncă nesemnificativ (de exemplu: ajutor 
familial neremunerat  în gospodăria agricolă proprie); 
 
Codul 3 -  se bifează pentru persoanele care ar fi avut dreptul la un astfel de concediu dar au renunţat din 
raţiuni financiare; 
 
Codul 6 - se marchează pentru persoanele care nu au efectuat concediul parental deoarece la data 
naşterii copilului nu îndeplineau condiţiile de stagiu de cotizare. 
 

 
Întrebarea 10: 
10. Cu excep ţia concediului pentru cre şterea şi îngrijirea copilului (şi a celui de maternitate/paternitate), a 

existat o perioad ă de cel pu ţin o lun ă în care s ă fi încetat/întrerupt lucrul în scopul îngrijirii c opilului ? 
Se va avea în vedere întreaga perioadă de la naşterea copilului până în prezent, cu excepţiile menţionate. 

DA, pentru o perioadă de:   NU................................................................5�  
• mai mare de 1 an  ................................................................1� Nu e cazul  (nu am lucrat deloc în 

acea perioadă)  ................................................................6� ���� 12 • exact 1 an ................................................................2� 
• mai puţin de 1 an  ................................................................3�    

 specificaţi numărul de luni ............ |_|_|     
• nu m-am reîntors la lucru încă  ................................4�    

STOPWORK 
 
Întrebarea se referă la orice perioadă de cel puţin 1 lună, alta decât cea în care a efectuat concediul de 
creştere şi îngrijire a copilului (concediul parental) şi alta decât cea în care a efectuat concediul de 
maternitate / paternitate, în care repondentul şi-a încetat activitatea pentru a avea grijă de cel mai mic 
dintre copiii proprii. 
 
Orice întrerupere a lucrului produsă anterior naşterii copilului este exclusă. 
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Exemplu:  Dacă persoana a întrerupt lucrul în timpul sarcinii prin concediu medical sau altă 
formă de întrerupere şi după naşterea copilului (şi expirarea concediului de maternitate / 
paternitate) s-a întors la lucru (fără a mai exista o altă perioadă de întrerupere) atunci se va 
completa codul 5. 

 
Încetarea activităţii trebuie să fie de cel puţin 1 lună şi din iniţiativa repondentului. 
 
Modalităţi de încetare a activităţii sunt: demisia, suspendarea din funcţie, ne-reînnoirea unui contract de 
muncă pe durată limitată, concediu fără plată, concediu medical pentru îngrijirea copilului etc., precum şi 
orice combinaţie între acestea.   
 

Exemplu:   
• o persoană a beneficiat de concediu parental integral, apoi, la expirarea acestuia a hotărât să îşi 

ia concediu fără plată de 2 luni. În această situaţie se va bifa codul 2 (mai puţin de 1 an) şi se va 
înscrie numărul 02 în  caseta corespunzătoare; 

• o persoană a beneficiat de concediu parental parţial (6 luni numai), şi-a reluat activitatea 
profesională dar, după câteva săptămâni copilul s-a îmbolnăvit şi a trebuit să-şi ia conediu 
medical şi fără plată pentru 3 luni. În această situaţie se va bifa codul 2 (mai puţin de 1 an) şi se 
va înscrie numărul 03 în caseta corespunzătoare. 

 
Nu se consideră că şi-au "încetat activitatea" persoanele pentru care întreruperea s-a făcut folosind 
exclusiv zilele din concediul de odihnă sau zile libere oferite de angajator în cadrul unui sistem de 
compensare a orelor suplimentare.   
De asemenea nu se consideră că şi-au "încetat activitatea în scopul îngrijirii copilului" persoanele al căror 
contract de muncă a încetat din motive independente de îngrijirea copilului, şi anume din iniţiativa 
angajatorului. 
 
Codul 5 - se bifează pentru cei care declară că, după naşterea celui mai mic copil propriu, nu şi-au 
întrerupt niciodată activitatea pe o perioadă mai mare de 1 lună în scopul îngrijirii acestuia.  Se includ aici 
şi persoanele: 

- aflate, la data anchetei, în concediu de maternitate / paternitate sau concediu pentru creşterea 
copilului în vârstă de până la 2 ani; 

- persoanele care şi-au întrerupt activitatea pentru mai puţin de 1 lună; 
- persoanele care, deşi şi-au întrerupt activitatea în perioada respectivă, declară că aceasta nu 

a avut nici o legătură cu îngrijirea copilului (spre exemplu: a trebuit să se pregătească pentru 
examenul de licenţă sau a fost nevoită să îşi îngrijească părintele bolnav etc.) 

 
Codul 6  -  se bifează în cazul persoanelor care nu au lucrat deloc în această perioadă. 
 
Întrebarea 11: 
11. De la naşterea celui mai mic copil şi pân ă în prezent a existat o perioad ă de cel pu ţin o lun ă în care s ă 

vă fi redus num ărul de ore lucrate în scopul îngrijirii copilului ?  
Prin „reducerea numărului de ore lucrate” se înţelege modificarea programului de lucru zilnic (de ex. de la 8 la 6 ore) sau 
săptămânal (de ex. de la 5 la 4 zile). Reducerea numărului de ore lucrate nu se referă la  încetarea totala a lucrului. 

• Da  ................................................................1 � • NU  ................................................................2 �  
REDWORK 

 
Întrebarea se referă la orice perioadă de cel puţin 1 lună în care repondentul şi-a modificat programul de 
lucru în sensul reducerii numărul de ore lucrate pentru a avea grijă de cel mai mic dintre copiii proprii. 
 
Atenţie! Prin „reducerea numărului de ore lucrate” se înţelege modificarea programului de lucru zilnic (de 
ex. de la 8 la 6 ore) sau săptămânal (de ex. de la 5 la 4 zile). Reducerea numărului de ore lucrate nu se 
refera la încetarea totala a lucrului (reducerea la 0 ore lucrate/săptămână). 
 
Orele nelucrate pot fi plătite sau neplătite. 
Perioada în care persoana a lucrat cu număr redus de ore trebuie să fie de cel puţin 1 lună, iar reducerea 
trebuie să fie una sistematică (în sensul că programul de lucru al persoanei a fost modificat).  
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Reducerea programului de lucru exclusiv prin intermediul orelor libere oferite de angajator în cadrul unui 
sistem de compensare a orelor suplimentare nu se va lua în considerare. 
   
Codul 2 - se bifează şi pentru persoanele: 

- aflate la data anchetei în concediu de maternitate / paternitate sau concediu pentru creşterea 
copilului în vârstă de până la 2 ani; 

- persoanele care şi-au modificat programul de lucru pentru mai  puţin de 1 lună; 
- persoanele care, deşi şi-au modificat programul de lucru în perioada respectivă, declară că 

aceasta nu a avut nici o legătură cu îngrijirea copilului (de ex. au făcut-o din motive legate de 
propria sănătate). 

 
 

RESPONSABILITĂŢI DE ÎNGRIJIRE FAŢĂ DE ADULŢI 

 
Nevoia de îngrijire poate să apară în cazul următoarelor categorii persoane dependente de 15 ani şi peste :  

- rude/prieteni care sunt bătrâni, bolnavi,  
- persoane cu un anumit grad de invaliditate (temporară sau permanentă), 

indiferent dacă locuiesc sau nu în aceeaşi gospodărie cu repondentul. 

Aten ţie!  Copiii (chiar şi cei proprii) de 15 ani şi peste, se consideră (în contextul acestei cercetări) adulţi. În cazul 
acestora, nevoia de îngrijire poate să apară doar dacă sunt bolnavi sau au un anumit grad de invaliditate 
(temporară sau permanentă). 

 
 
Întrebarea 12: 
12. Ave ţi în mod obi şnuit grij ă de persoane de 15 ani şi peste?  
"Îngrijirea" ca activitate profesională sau voluntară este exclusă. 

• Da  ................................................................1 � • NU  ................................................................2 � ���� 15 
REGCARE2 

 
Scopul acestei întrebări este acela de a identifica persoanele care au responsabilităţi de îngrijire faţă de 
adulţi (persoane de 15 ani şi peste): 

- rude/prieteni care sunt bătrâni, bolnavi,  
- persoane cu un anumit grad de invaliditate (temporară sau permanentă), 

indiferent dacă locuiesc sau nu în aceeaşi gospodărie cu respondentul. 
  

Atenţie! În contextul acestei cercetări, copiii (chiar şi cei proprii) de 15 ani şi peste, se consideră (în 
contextul acestei cercetări) adulţi. În cazul acestora, nevoia de îngrijire poate să apară doar dacă sunt 
bolnavi sau au un anumit grad de invaliditate (temporară sau permanentă).  
   
Activităţi de îngrijire a adulţilor se referă la: ajutor în activităţi legate de igiena persoanei, ajutor în 
activităţile casnice (spălatul şi călcatul rufelor, pregătirea meselor, prepararea hranei cu respectarea unui 
anumit regim alimentar, asigurarea curăţeniei, efectuarea cumpărăturilor), însoţirea la doctor sau la spital 
pentru control, analize sau tratament (dialize, injecţii, fizioterapie) etc. 
 
„Îngrijirea" ca activitate profesională sau voluntară este exclusă (dar îngrijirea furnizată de rude care 
primesc alocaţie de însoţitor este inclusă). De asemenea, nu se consideră „îngrijire” ajutorul exclusiv 
financiar.  
 
„În mod obişnuit” înseamnă - desfăşurat după un anumit tipar, cu regularitate (zilnic, săptămânal etc.). 
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Întrebarea 13: 
13. Motivul principal pentru care nu lucra ţi sau lucra ţi cu program par ţial are leg ătură cu serviciile de 

îngrijire a adul ţilor? 
� Da, pentru că serviciile de îngrijire a adulţilor sunt prea scumpe, nu sunt de calitate sau nu 

sunt disponibile ................................................................................................................................1� 
 

� Nu, motivul pentru care nu lucrez sau lucrez cu program parţial nu are legătură cu serviciile 
de îngrijire a adulţilor ................................................................................................................................2� 

� 15 � Nu este cazul  pentru că lucrez cu program complet ................................................................................................3� 
IMPACTFACIL2 

 
Scopul acestei întrebări este acela de a evalua dacă şi în ce măsură accesul limitat la servicii de îngrijire 
adecvate pentru adulţi este un impediment în calea participării depline la activitatea economică. 
 
Codul 1 - se completează pentru persoanele care fie nu lucrează fie lucrează cu program parţial pe motiv 
că nu pot apela pentru îngrijirea persoanelor dependente adulte la servicii de îngrijire specializate. 
 
Sunt considerate servicii de îngrijire pentru adulţi: centre specializate pentru persoanele cu dizabilităţi, 
asistenţă la domiciliu pentru persoanele vârstnice sau cu un anumit grad de invaliditate etc. 
 
Evaluarea se va face având în vedere următoarele: 

- prin „serviciile de îngrijire prea scumpe” – se înţelege că raportul dintre salariul pe care persoana l-
ar putea obţine dacă ar lucra sau ar lucra cu program complet şi costul serviciului de îngrijire este 
unul nefavorabil sau nu suficient de stimulativ; 

- prin „serviciile de îngrijire nu sunt de calitate” – se înţelege că serviciile de îngrijire nu îndeplinesc 
condiţiile minime de calitate conform standardelor repondentului sau ale persoanei care necesită 
îngrijire; 

- prin „serviciile de îngrijire nu sunt disponibile” – se includ situaţiile: serviciile de îngrijire nu există 
deloc, nu sunt la o distanţă convenabilă (prea departe) sau transportul este dificil, nu există locuri 
libere, îngrijirea acordată nu este suficientă, programul de funcţionare nu este convenabil, etc. 

 
Codul 2 – se bifează în cazul în care persoana, deşi lucrează cu program parţial sau nu lucrează deloc, 
această situaţie nu are nici o legătură cu serviciile de îngrijire a persoanelor adulte (de ex. în cazul 
persoanelor care nu lucrează pentru că nu au găsit un loc de muncă,  persoane care lucrează cu program 
parţial datorită problemelor de sănătate etc.). 
  
Codul 3 –  se bifează pentru persoanele care lucrează cu program complet. 
 
 
Întrebarea 14? 
14. Care este mot ivul principal pentru care nu lucra ţi sau lucra ţi cu program redus în rela ţie cu asigurarea 

îngrijirii adul ţilor? 
� serviciile de îngrijire  pentru adulţi sunt prea scumpe ................................1� � alt motiv legat de absenţa unor 

servicii adecvate de îngrijire 
pentru adulţi,specificaţi _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4� 

 � serviciile de îngrijire  pentru adulţi nu sunt de calitate ................................2� 
� serviciile de îngrijire  pentru adulţi nu sunt disponibile ................................3� 

NOWRECAR 
 
În cazul unei combinaţii de motive se va indica cel principal. Dacă persoana intervievată se află în 
imposibilitatea de a alege motivul principal atunci se va marca primul cod din listă pe care respondentul îl 
recunoaşte ca unul dintre serviciile la care apelează. 
 
Se vor avea în vedere  şi indicaţiile de la întrebarea anterioară. 
 

 


