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ROMÂNIA 
Institutul Na ţional de Statistică 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chestionarul se completează pentru  toate persoanele care au vârsta de 15 ani şi peste (născute înainte de luna |_|_| 1998)  
şi care lucrează (sau au un loc de muncă de la care absentează temporar) sau au lucrat vreodată.  

Se transcrie din formularul LG 
• Numai întrebările marcate cu        acceptă răspunsuri multiple. 
• Răspundeţi la întrebări înscriind  X  în căsuţele închise � sau text în spaţiile indicate prin linie 

întreruptă. 
• Cifrele care urmează semnului � din dreptul unei căsuţe indică numărul întrebării la care se va trece 

după marcarea răspunsului în căsuţa respectivă. 
• În cazul în care căsuţa marcată nu este urmată de semnul � se va trece la întrebarea următoare. 
• Simbolurile înscrise sub sau alături de căsuţele de coduri servesc numai pentru prelucrarea 

informaţiilor.  

IDENTIFICAREA PERSOANEI INTERVIEVATE 
Datele se preiau din chestionarul CL 

Codul centrului  ................................................................................................|_|_|_|_|_| CENTR 
Codul locuin ţei  ................................................................................................|_|_|_|_|_| LOC 
Numărul de ordine CL în cadrul locuin ţei ............................................... |_|  CL 
Numărul persoanei din chestionarul CL  ................................................................ |_|_| NRP 
Numele şi prenumele  persoanei _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Data naşterii  ............................................ ....................................................ziua  |_|_| ZIN 

 luna  |_|_| LUNN 
 anul  |_|_|_|_| ANN 

Rezultatul interviului 
• Accept ă interviul  ................................................................................................1����  
• Refuză interviul  ..........................................................................................................2���� ����26 

REF 
Confidenţial 

Numai pentru scopuri de cercetare statistică 

 

Potrivit Legii nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, care prevede: 
- “Prezenta lege se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice rezidente în România, precum şi celor nerezidente, care desfăşoară 
activităţi pe teritoriul României ”; 
- “Furnizorii de date sunt obligaţi să transmită, în mod gratuit, producătorilor de statistici oficiale date corecte, actuale şi complete, 
la termenele, periodicităţile, în forma şi după metoda de colectare prevăzute în programul statistic naţional anual şi în conformitate 
cu normele metodologice”. 
Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, INS este operator de date cu caracter personal notificat sub nr.15 
Cercetare statistică realizată în conformitate cu Regulamentul nr. 220/2010 al Comisiei din 16 martie 2010 de adoptare a 
programului de module ad-hoc, care acoperă anii 2013, 2014 şi 2015, pentru ancheta prin sondaj asupra forţei de muncă 

 
Institutul Naţional de Statistică 
Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti – cod 050706  

 
CIC 2013 

Obiectivul acestei cercet ări îl constituie asigurarea informa ţiilor referitoare la problemele de s ănătate 
cauzate sau agravate de condi ţiile de la locul de munc ă, factor ii de risc ce apar în procesul 
desf ăşurării activit ăţii economice, cazurile de îmboln ăviri profesionale, accidentele la locul de munc ă, 
num ărul zilelor de incapacitate de munc ă rezultate în urma acestora, efectele acestor eveni mente 
asupra desf ăşurării act ivit ăţii zilnice şi în rela ţie cu pia ţa muncii.   

M 
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ACCIDENTE LA L OCUL DE MUNCǍ 

F I L T R U L 1 - răspund la întrebările următoare (de la 1 la 10) numai persoanele care în săptămâna de referinţă 
au lucrat sau au avut un loc de muncă de la care au absentat temporar sau au lucrat oricând pe parcursul ultimelor 
12 luni, adică: 

dacă în săptămâna de referinţă (aceeaşi din CI) persoana: atunci: 
a lucrat sau a avut un  loc de muncă de la care a absentat temporar                                  (a) continuă cu  

întreb ările 1 - 10 nu a lucrat şi nu a avut un loc de 
muncă de la care a absentat 
temporar şi  

a lucrat oricând pe parcursul ultimelor 12 luni          (b) 

a încetat să lucreze cu mai mult de 12 luni în urmă (c) salt la întrebarea 11  

1. În ultimele 12 luni aţi avut vreun accident la locul de muncă sau în timpul lucrului?  
Se includ: 

- atât accidentele petrecute la locul de muncă (chiar dacă eraţi în pauză) cât şi cele petrecute în afara incintei unităţii 
angajatoare dacă vă aflaţi în timpul programului de lucru şi vă îndeplineaţi sarcinile de serviciu 

- atât accidentele în urmă cărora aţi fost rănit (chiar dacă a fost vorba de vătămări minore, superficiale) cât şi cele care 
nu au avut drept urmare rănirea dvs. (ex. alunecări, lovituri, căzături etc.) 

Se exclud accidentele petrecute în afara programului de lucru precum şi cele survenite în timpul drumului de acasă la serviciu. 
DA  .........................................................................................................................................................1�  
NU   ........................................................................................................................................................2� ����11 

ACM 
2. Aţi fost rănit în vreunul dintre aceste accidente ? 

Se includ şi acele răniri minore, superficiale (ex. vânătăi, zgârieturi, arsuri superficiale etc.) chiar dacă nu au necesitat tratament 
sau intervenţie medicală şi nu au antrenat incapacitate de muncă. Se includ de asemenea intoxicaţiile şi rănirile provocate de 
acte de agresiune din partea altor persoane. 
DA  .........................................................................................................................................................1�  
NU   ........................................................................................................................................................2� ����11 

ACNR 
3. Câte astfel de accidente, soldate cu rănirea dvs., aţi suferit în ultimele 12 luni ? 

Una  ........................................................................................................................................................1�  
Două sau mai multe  ..............................................................................................................................2�  

NACM 
c i t e ş t e:  dacă în ultimele 12 luni aţi suferit două sau mai multe astfel de accidente, în continuare vă veţi 

referi la cel mai recent dintre acestea. 
4. Cel mai recent dintre aceste accidente a fost unul de circulaţie (trafic) ? 

Se consideră „accidente de circulaţie / trafic” cele survenite pe un drum public sau într-o parcare publică / privată indiferent dacă 
vă aflaţi la bordul unui vehicul sau aţi fost implicat în calitate de pieton. 
DA  .........................................................................................................................................................1�  
NU   ........................................................................................................................................................2�  

NBOP 
5. Care a fost data accidentării ?  

luna  .......................................................................................................................................................|_|_|   LUNAC 
anul   ................................................................................................................................|_|_|_|_| ANAC 

 
6. Locul de muncă la care lucraţi la data accidentării este unul dintre cele menţionate anterior (în 

chestionarul CI) la ....? 
● activitatea principală ...........................................................................................................................1�  
● activitatea secundară ...........................................................................................................................2�  
● ultimul loc de muncă înainte de încetarea lucrului .............................................................................3�  
● activitatea deţinută cu un an în urmă ................................................................................................4�  
● un alt loc de muncă .............................................................................................................................5�  

LOCMACA 

F I L T R U  L 2 - dacă în săptămâna de referinţă (aceeaşi din CI) 
persoana: atunci: 

a lucrat                                                                                                                      (d) salt la întrebarea 10 
a avut un loc de muncă de la care a absentat temporar                                            (e) continuă cu întrebarea 7 
nu a lucrat şi nu a avut un loc de muncă de la care a absentat temporar                   (f) salt la întrebarea 8 

7. În săptămâna zi |_|_| luna |_|_| aţi fost absent de la locul 
de muncă. Aţi lipsit din cauza incapacităţii de muncă 
provocată de acest accident?  

8. Motivul pentru care nu lucraţi este 
incapacitatea de muncă provocată de acest 
accident? 

DA  ................................................................1� ���� 9 DA  ................................................................1� ���� 9 
NU   ................................................................2� ����10 NU   ................................................................2� ����10 

ABSP NLUCA 
9. Credeţi că starea sănătăţii vă va permite să lucraţi din nou? 

DA  .........................................................................................................................................................1�     
NU   ........................................................................................................................................................2�     

INCD1 

 ����11 
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10. Cât timp aţi absentat de la lucru din cauza acestui accident ? 
Puteţi răspunde indicând numărul de zile calendaristice, săptămâni sau luni nelucrate din cauza accidentului. Nu includeţi în 
numărătoare ziua accidentării. Încercaţi să furnizaţi un răspuns cât mai exact. 
● Numărul de zile (întregi) ....................................................................................................................|_ |_|  ZILEACM  
● Numărul de săptămâni  .......................................................................................................................|_ |_| SAPTACM 
● Numărul de luni ................................................................................................................................|_ |_| LUNIACM  

 

PROBLEME DE SĂNĂTATE ÎN RELAŢIE CU ACTIVITATEA PROFESIONAL Ă (exclusiv 
cele provocate de accidentele menţionate la întrebările de la 1 la 10) 

11. În afară de accidentele menţionate anterior, pe parcursul ultimelor 12 luni aţi avut orice alte probleme 
de sănătate fizică sau mentală? Se va considera orice problemă de sănătate din această perioadă. 

DA  .........................................................................................................................................................1�  
NU  .........................................................................................................................................................2� ����21 

BOLI 
12.Vreuna dintre aceste probleme de sănătate a fost cauzată sau agravată de locul dvs. de muncă (sau 

activitatea dvs. profesională desfăşurată în trecut) ? 
DA  .........................................................................................................................................................1�  
NU  .........................................................................................................................................................2� ����21 

BOLIP 
13. De câte astfel de afecţiuni , cauzate sau agravate de locul de muncă, aţi suferit în ultimele 12 luni ? 

Una  ........................................................................................................................................................1�  
Două sau mai multe  ..............................................................................................................................2�  

NBOP 
c i t e ş t e: dacă în ultimele 12 luni aţi suferit două sau mai multe afecţiuni cauzate sau agravate de activitatea 

dvs. profesională (prezentă sau trecută), în continuare vă veţi referi la cea pe care o consideraţi  
cea mai gravă 

14. Ce tip de afecţiune aţi avut ? (pentru încadrarea corectă, vă rugăm să consultaţi precizările metodologice – pag.7 ) 
• afecţiuni ale oaselor, articulaţiilor sau musculaturii care afectează în principal:    

- gâtul, umerii, braţele sau mâinile...............................................................................................1�  
- şoldurile, genunchii, picioarele sau tălpile  ...............................................................................2�  
- spatele ........................................................................................................................................3�  

• afecţiuni ale căilor respiratorii sau ale plămânilor  ...............................................................................4�  
• afecţiuni dermatologice (ale pielii)  ................................................................................................ 5�  
• afecţiuni ale aparatului auditiv  .............................................................................................................6�  
• stres, depresie sau anxietate ..................................................................................................................7�  
• dureri de cap şi/sau surmenarea ochilor  ...............................................................................................8�  
• boli de inimă, infarct sau alte probleme ale aparatului cardio-vascular  ...............................................9�  
• boli infecţioase (produse de virusuri, bacterii sau alte tipuri de agenţi infecţioşi)  ..............................10�  
• afecţiuni ale  stomacului, ficatului, rinichilor sau alte probleme digestive ...........................................11�  
• altă afecţiune  ........................................................................................................................................12�  

Vă rugăm specificaţi denumirea şi codul bolii _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(dacă boala nu figurează în nomenclatorul din ANEXA ataşată precizărilor treceţi codul 999) |_|_|_| 

TBOP 
15. Consideraţi că această afecţiune vă limitează capacitatea de a vă desfăşura în mod normal activitatea 

profesională sau personală de zi cu zi? 
Deloc  ................................1� Într-o oarecare măsură  ................................2� Foarte mult ................................3� LBOP 

 
16. Locul de muncă din cauza căruia s-a declanşat / agravat afecţiunea este unul dintre cele menţionate 

anterior (în chestionarul CI) la ....? 
● activitatea principală ...........................................................................................................................1�  
● activitatea secundară ...........................................................................................................................2�  
● ultimul loc de muncă înainte de încetarea lucrului .............................................................................3�  
● activitatea deţinută cu un an în urmă ................................................................................................4�  
● un alt loc de muncă .............................................................................................................................5�  

LOCMACB 

F I L T R U  L 3 - dacă în săptămâna de referinţă (aceeaşi din CI) persoana: atunci: 
a lucrat                                                                                                                       (g) salt la întrebarea 20 
a avut un loc de muncă de la care a absentat temporar                                        (h) continuă cu întrebarea 17 
nu a lucrat şi nu a avut un loc de muncă de la care a absentat temporar                   (i) salt la întrebarea 18 

17. În săptămâna zi |_|_| luna |_|_| aţi fost absent de la 
locul de muncă. Aţi lipsit din cauza incapacităţii de 
muncă provocată de această problemă de sănătate?  

18. Motivul pentru care nu lucraţi este 
incapacitatea de muncă provocată de 
această problemă de sănătate? 

DA  ................................................................1� ����19 DA  ................................................................1� ����19 
NU   ................................................................2� ����20 NU   ................................................................2� ����20 

ABSB NLUCCB 
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19. Credeţi că starea sănătăţii vă va permite să lucraţi din nou? 
DA  .........................................................................................................................................................1�     
NU   ........................................................................................................................................................2�     

INCD2 
20. În total , în ultimele 12 luni, cât timp nu aţi putut lucra  din cauza acestei probleme de sănătate ? 

Puteţi răspunde indicând numărul de zile calendaristice, săptămâni sau luni. Însumaţi toate zilele nelucrate din cauza problemei 

de sănătate, în ultimele 12 luni anterioare datei de zi |_ |_ |  luna |_ |_ | . Încercaţi să furnizaţi un răspuns cât mai exact. 
● Numărul de zile (întregi) ....................................................................................................................|_ |_|  ZILEACM  
● Numărul de săptămâni  .......................................................................................................................|_ |_| SAPTACM 
● Numărul de luni ................................................................................................................................|_ |_| LUNIACM  

 

FACTORI DE RISC LA L OCUL DE MUNCǍ ACTUAL  
Întrebările următoare se referă la factorii de risc la care persoana este expusă la locul de muncă actual (din activitatea 

principală) şi care îi pot afecta sănătatea fizică sau confortul psihic 
21. La care dintre următorii factori care vă pot afecta confortul psihic, consideraţi că sunteţi expus la locul 

de muncă actual ?  
• presiune (termene scurte de predare) şi 

supraîncărcare (sarcini multiple/activităţi 
simultane) ................................................................1�  

• NICIUNUL dintre factorii 
enumeraţi ................................................................4� ����23 

• violenţă fizică sau ameninţarea cu violenţa 
fizică ................................................................2�  • NU ESTE CAZUL, persoana nu 

a lucrat şi nu a avut un loc de 
muncă  ................................................................5� ����25 •  hărţuire sau violenţă psihică ................................3�  

PRISM 
22. Vă rugăm indicaţi factorul principal  din punct de vedere al efectelor pe care le poate avea asupra 

confortului dvs. psihic. (Dacă la întrebarea 21 s-a bifat un singur răspuns de la 1 la 3, exact acelaşi răspuns se va 
repeta şi pentru întrebarea 22). 

• presiune (termene scurte de predare) şi 
supraîncărcare (sarcini multiple/activităţi 
simultane) ................................................................1� • hărţuire sau violenţă psihică ................................3�  

• violenţă fizică sau ameninţarea cu violenţa 
fizică ................................................................2�    

     
PRISMP 

23. La care dintre urm ătorii factori, care vă pot afecta sănătatea fizică, credeţi că sunteţi expus la locul de 
muncă actual ?  

• poziţii incomode în timpul lucrului, lucrul în 
mişcare  ................................................................1� 

• activităţi care implică concentrare 
vizuală puternică ................................5�  

• manipularea de greutăţi................................................................2� • risc de accidentare ................................6�  
• zgomot sau vibraţii puternice ................................3�    
• substanţe chimice, pulberi, fum, aburi, gaz ................................4� NICIUNUL dintre factorii 

enumeraţi ................................................................7� ����25 
PRISF 

24. Vă rugăm indicaţi factorul principal din punct de vedere al efectelor pe care le poate avea asupra 
sănătăţii dvs. fizice. (Dacă la întrebarea 23 s-a bifat un singur răspuns de la 1 la 6, exact acelaşi răspuns se va repeta 
şi pentru întrebarea 24). 

• poziţii incomode în timpul lucrului, lucrul în 
mişcare  ................................................................................................1� • activităţi care implică concentrare vizuală 

puternică ................................................................5� • manipularea de greutăţi ................................................................2� 
• zgomot sau vibraţii puternice ................................................................3� • risc de accidentare  ................................................................6� 
• substanţe chimice, pulberi, fum, aburi, gaz ................................4�   

  
PRISFP 

25. Cine a răspuns la întrebări ?  26. Data completării   
• persoana însăşi  ................................................................1� ziua   ................................................................|_|_| ZIC 
• un alt membru al gospodăriei  ................................2� luna   ................................................................|_|_| LUNC 
• altă persoană  ................................................................3� durata completării ................... |_|_| minute 

RASPC DURMC  

M 

 ����21 

M 


