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ROMÂNIA 
Institutul Na ţional de Statistică 

 
 

 

 

 
privind modific ările şi modul de completare a chestionarelor anchetei 

în anul 2010 
 
 

A. Schimbări intervenite în conţinutul chestionarului faţă de anul precedent : 
 
 

CHESTIONARUL LOCUINŢEI – CAP.2 DATE DESPRE GOSPODĂRIE (CL2) 
 
 

➳➳➳➳ Variabil ă modificată: Starea civilă (SCIV) - a devenit - Starea civilă legală (SCIV) 
Conţinutul variabilei a fost modificat faţă de anchetele precedente. Astfel, spre deosebire de 
anii precedenţi, la această rubrică se va înregsitra starea civilă legală şi nu cea de facto (de 
fapt). În consecinţă, varianta de răspuns "concubin" a fost suprimată. Noile variante de răspuns 
şi codurile aferente sunt după cum urnmează: 
 

   (5) Starea civilă legală (SCIV) 
1-necăsătorit( ă) 
2-căsătorit( ă) 
3-văduv(ă) 
4-divorţat(ă) 

 
Se vor înregistra cu codul: 

⇒ 1 - necăsătorit( ă) - persoanele care nu sunt căsătorite legal şi nici nu au fost vreodată, 
chiar dacă locuiesc sau au locuit vreodată în concubinaj cu cineva; 

⇒ 2 - casatorit(ă) - persoanele căsătorite legal, chiar dacă locuiesc separat de soţul legal, 
sunt în curs de divorţ sau locuiesc în concubinaj cu o altă persoană; 

⇒ 3 - vaduv(ă) - persoanele cărora le-a decedat soţul/soţia (cu care au fost legal 
casătorite) şi nu s-au recăsătorit chiar dacă locuiesc în concubinaj cu o altă persoană; 

⇒ 4 - divor ţat(ă) - persoanele divorţate (legal) şi nerecăsătorite chiar dacă locuiesc în 
concubinaj cu o altă persoană; 

Persoanele care trăiesc în uniune consensuală (concubinaj) vor fi încadrate într-una dintre 
variantele de mai sus în funcţie de starea lor civilă legală. 
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➳➳➳➳ Variabil ă nou introdusă în chestionar: Uniune consensuală (UC) 
Se consideră că două persoane trăiesc în uniune consensuală dacă îndeplinesc simultan 
următoarele condiţii: 
- locuiesc împreună (fac parte din aceeaşi gospodărie) 
- au o relaţie de tipul căsătoriei (trăiesc ca soţ şi soţie) 
-  nu sunt casătoriţi legal unul cu celălalt.  
Termeni alternativi, adeseori utilizaţi în practică pentru a denumi uniunea consensuală sunt: 
"concubinaj", "căsătorie fără acte".   
Reţineţi! 

- Căsătoria reflectă starea civilă conform situaţiei legale. Uniunea consensuală reflectă 
starea de facto conform situaţiei reale. 

- Persoanele care locuiesc separat (în gospodării diferite), nu se consideră a fi parteneri în 
uniune consensuală (concubini) chiar dacă cei doi consideră că au o relaţie similară 
căsătoriei. Partenerii în uniune consensuală (concubinii) sunt întotdeauna membrii ai 
aceleiaşi gospodării; 

- Persoanele care trăiesc în concubinaj pot fi, din punct de vederea al stării civile legale,  
nacăsătorite, văduve, divorţate sau căsătorite. Persoana căsătorită poate trăi în uniune 
consensuală (concubinaj) numai cu un partener/parteneră cu care nu este căsătorită legal. 

 
(7) Persoana trăieşte în uniune consensuală  - concubinaj / căsătorie fără acte 

etc. cu partenerul /partenera din gospodărie (UC) 
1-DA 
2-NU 
3- Nu este cazul (nu are partener/parteneră în gospodărie) 

Se vor înregistra cu codul: 
⇒  1 - DA - persoanele care locuiesc în concubinaj cu un partener/parteneră fără însă a fi 

căsătorite legal cu acesta/aceasta;  
⇒ 2 - NU - persoanele căsătorite legal şi care locuiesc împreună cu soţul/soţia; 
⇒ 3 - Nu este cazul (nu are partener/parteneră în gospodărie) - persoanele care nu au 

partener/parteneră/soţ/soţie în gospodărie. 
 
Răspunsurile la variabilele: "Starea civilă" (SCIV) , "Codul soţului/soţiei" (SO) şi Uniune 
consensuală (UC) trebuie să fie în mod obligatoriu corelate: 

 
Modul de completare şi corelare cu celelalte variabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Persoană 
casatorită 
(SCIV=2) 

Persoană  
necasatorită, 

văduvă, divorţată 
(SCIV=1,3,4) 

locuieşte cu soţul 

nu locuieşte cu soţul 

nu are un partener 
(concubin) în gospodărie 

are un partener (concubin) 
în gospodărie 

nu are un partener 
(concubin) în gospodărie 

SO=NRP al soţului; 
UC=2 

SO=NRP al partenerului; 
UC=1 

are un partener (concubin) 
în gospodărie 

SO=99; 
UC=3 

SO=NRP al partenerului; 
UC=1 

SO=99; 
UC=3 
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Modul de completare pentru coloana "Codul soţului/soţiei" (SO) a rămas nemodificat. Totuşi, pentru a evita 

eventuale neclarităţi, vă reamintim că, în conformitate cu manualul anchetei, pe această coloană se 

înregistrează, după caz, codul soţului/soţiei sau al partenerului/partenerei (concubinului/concubinei). 

 

De asemenea, precizăm că, pentru aceste variabile, prin "locuiesc împreună" se înţelege "fac parte din 

aceeaşi gospodărie". De ex: două persoane căsătorite legal între ele dar care sunt în curs de divorţ şi până la 

pronunţarea divorţului continuă să locuiească în aceeaşi locuinţă, ar trebui să fie considerate a "nu locui 

împreună" dacă se gospodăresc separat (şi în consecinţă fac parte din gospodării diferite). 

 

➳➳➳➳ În nomenclatorul ţărilor utilizat la codificarea variabilelor: 
o ţara de origine - TOR; 
o domiciliul (reşedinţa) în urmă cu un an - TARAP ; 
o cetăţenia - CET; 
o ţara în care este situată unitatea/subunitatea în care persoana şi-a 

desfăşurat activitatea principală - TARA2  
       au apărut următoarele modificări: 

- codul pentru Muntenegru a devenit ME 

- codul pentru Serbia a devenit RS 

- codul pentru Nigeria a devenit NG 
  

Deoarece, ca şi în anii precedenţi, există modificări ale variabilelor înregistrate în chestionalul CL: 

- Noua formă a chestionarului se va utiliza numai pentru gospodăriile care intră în cercetare 

începând din trimestrul I 2010. 

- Pentru gospodăriile care au fost anchetate înainte de trimestrul I 2010 (care au deja chestionar 

CL) se va completa mai întâi chestionarul cu informaţiile solicitate în forma veche, după care 

se va trece la completarea formularului alonjă „Completare Chestionar locuinţă pentru 

capitolul 2”. 
 

 
 

CHESTIONARUL INDIVIDUAL (CI) 
 

Faţă de anul precedent, asupra chestionarului individual (CI) al anchetei s-au făcut unele 
modificări referitoare la variantele de răspuns la unele întrebări (I16 şi I85) şi la  regulile 
de navigare în chestionar în cadrul capitolului "Căutarea unui loc de muncă". 

 
➳➳➳➳ I16 (TARA, JUD) - "Unde este situată unitatea/subunitatea în care aţi lucrat?" -  s-au 

modificat variantele de răspuns.  
 

16. Unde este situată unitatea/subunitatea în care aţi lucrat ?  
în România  ................................................................1� TARA1 

   
• judeţul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |_|_| JUD 

 
în altă ţară _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |_|_| TARA2 

   
• regiunea _ _ _ _ _ _ _  |_|_|_|_| REG 

 



 4

 
Spre deosebire de anii precedenţi, pentru persoanele care lucrează în altă ţară din Europa se cere, 
pe lângă denumirea ţării, şi denumirea regiunii (din străinătate) în care persoana lucrează. 
Denumirea se va trece în clar în spaţiul indicat prin linie dreaptă. Pentru codificare se va utiliza 
Nomeclatorul regiunilor NUT2 (vezi Anexa). 
În cazul în care persoana nu ştie numele regiunii, se va scrie "nu ştie" . Codul aferent acestui 
răspuns este 9999.  
În cazul în care persoana lucrează într-o ţară non-europeană - codul nu se va completa. 
 

➳➳➳➳ La capitolul "CAUTAREA UNUI LOC DE MUNC Ă"  - s-au modificat regulile de  navigare 

prin chestionar (salturile), astfel încât toate persoanele care nu au lucrat să răspundă la întreaga 

secvenţă de întrebări din modulul referitor la metodele de căutare a unui loc de muncă (I70 

÷I84) precum şi la I85-I86, indiferent de răspunsul dat la I64 (CAUTNOCM).  
 

Scopul acestei modificări este de a identifica persoanele care deşi, în mod subiectiv, nu se 

percep a căuta un loc de muncă, au întreprins totuşi acţiuni care, conform metodologiei 

anchetei, sunt considerate metode de căutare a unui loc de muncă. 
 
Înainte de a adresa repondenţilor prima întrebare din modul (I70), veţi citi cu voce tare textul 

din caseta marcata "citeşte".  

Astfel: 

- persoanelor care au declarat că în ultimele 4 săptămâni au căutat un loc de muncă (au 

răspuns cu codul 1 la I64 sau codul 1 la I53) le veţi citi textul: 

 "Urm ătoarele întrebări se referă la metodele de căutare folosite de dvs. pentru a 

găsi un loc de muncă în perioada de 4 săptămâni din care ultima este săptămâna 

de referinţă"  

- persoanelor care au declarat că în ultimele 4 săptămâni NU au căutat un loc de muncă 

(au răspuns cu codul 2 la I64) le veţi citi textul: 

"Anterior a ţi declarat că nu aţi căutat un loc de muncă. Vă rog totuşi să 

precizaţi dacă în perioada de 4 săptămâni din care ultima este săptămâna de 

referinţă aţi întreprins vreuna dintre următoarele acţiuni în scopul găsirii unui 

loc de muncă" 
 

Reţineţi!  Intrebările I70-I84 se referă la metodele de căutare a unui loc de muncă / acţiunile 
întreprinse în scopul găsirii unui loc de muncă în perioada de 4 săptămâni din care 
ultima este săptămâna de referinţă. 

 

➳➳➳➳ I85 (SITANT) "Care a fost situaţia dvs. înainte de a căuta de lucru"  s-a adăugat o nouă 

variantă de răspuns " Nu este cazul (nu a căutat un loc de muncă)". Această variantă se poate 

bifa numai în cazul persoanelor care nu au căutat un loc de muncă, nu au găsit un loc de muncă 

la care urmează să înceapă ulterior şi au răspuns "NU" la toate întrebările de la I70 la I84. 
 
B. Precizări suplimentare referitoare le modul de completare al unor întrebări  
Vă reamintim că pentru variabilele : ţara de origine - TOR; domiciliul (reşedinţa) în urmă cu un 
an - TARAP ; cetăţenia - CET; ţara în care este situată unitatea/subunitatea în care persoana şi-a 
desfăşurat activitatea principală - TARA2   - se va completa codul ţării (din nomenclatorul ţărilor) 
şi NU codul judeţului. 
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Anexa 

Nomenclatorul regiunilor NUTS2 
 

Aceste coduri se vor utiliza pentru codificarea regiunii la întrebarea 16 din chestionarul CI (numai în cazul 
persoanelor care lucrează în altă ţară). 
 
BELGIA 
BE10 Reg. Bruxelles-Cap.- Brussels 

Hfdst. gewest 
BE25 West-Vlaanderen 
BE31 Brabant Wallon 

BE21 Antwerpen BE32 Hainaut 
BE22 Limburg (B) BE33 Liege 
BE23 Oost-Vlaanderen BE34 Luxembourg (B) 
BE24 Vlaams Brabant BE35 Namur 

 
BULGARIA 
BG31   Severozapaden BG34   Yugoiztochen 
BG32   Severen tsentralen BG41   Yugozapaden 
BG33   Severoiztochen BG42   Yuzhen tsentralen 
    

 
REPUBLICA CEHĂ 
CZ01   Prague CZ05   Northeast 
CZ02   Central Bohemia CZ06   Southeast 
CZ03   Southwest CZ07   Central Moravia 
CZ04   Northwest CZ08   Ostrava 

 
DANEMARCA 
DK01   Hovedstaden DK04   Midtjylland 
DK02   Sjaelland DK05   Nordjylland 
DK03   Syddanmark   
    

 
GERMANIA 
DE11   Stuttgart DE91   Braunschweig 
DE12   Karlsruhe DE92   Hannover 
DE13   Freiburg DE93   Lüneburg 
DE14   Tübingen DE94   Weser-Ems 
DE21   Oberbayern DEA1   Düsseldorf 
DE22   Niederbayern DEA2   Köln 
DE23   Oberplatz DEA3   Münster 
DE24   Oberfranken DEA4   Detmold 
DE25   Mittelfranken DEA5   Arnsberg 
DE26   Unterfranken DEB1   Koblenz 
DE27   Schwaben DEB2   Trier 
DE30   Berlin DEB3   Rheinhessen-Pfalz 
DE41   Brandenburg-Nordost DEC0   Saarland 
DE42   Brandenburg-Südwest DED1   Chemnitz 
DE50   Bremen DED2   Dresden 
DE60   Hamburg DED3   Leipzig 
DE71   Darmstadt DEE0   Sachsen-Anhalt 
DE72   Gießen DEF0   Schleswig-Holstein 
DE73   Kassel DEG0   Thüringen 
DE80   Mecklenburg-Vorpommern   

   
ESTONIA 
EE00     

 
IRLANDA 
IE01   Border Midland and Western IE02   Southern a nd Eastern 
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GRECIA 
GR11   Anatoliki Makedonia - Thraki GR24   Sterea E llada 
GR12   Kentriki Makedonia GR25   Peloponnisos 
GR13   Dytiki Makedonia GR30   Attiki 
GR14   Thessalia GR41   Voreio Aigaio 
GR21   Ipeiros GR42   Notio Aigaio 
GR22   Ionia Nisia GR43   Kriti 
GR23   Dytiki Ellada   

   
SPANIA 
ES11   Galicia ES43   Extremadura 
ES12   Principado de Asturias ES51   Cataluna 
ES13   Cantabria ES52   Comunidad Valenciana 
ES21   Pais Vasco ES53   Islas Baleares 
ES22   Comunidad Foral de Navarra ES61   Andalucia 
ES23   La Rioja ES62   Region de Murcia 
ES24   Aragón ES63   Ciudad Autónoma de Ceuta 
ES30   Comunidad de Madrid ES64   Ciudad Autónoma d e Melilla 
ES41   Castilla y Leon ES70   Canarias 
ES42   Castilla la Mancha   

 
FRANŢA 
FR10   ile de France FR53   Poitou-Charentes 
FR21   Champagne-Ardenne FR61   Aquitaine 
FR22   Picardie FR62   Midi-Pyrenees 
FR23   Haute-Normandie FR63   Limousin 
FR24   Centre FR71   Rhone-Alpes 
FR25   Basse-Normandie FR72   Auvergne 
FR26   Bourgogne FR81   Languedoc-Roussillon 
FR30   Nord - Pas-de-Calais FR82   Provence-Alpes-C ote d Azur 
FR41   Lorraine FR83   Corse 
FR42   Alsace FR91   Guadeloupe 
FR43   Franche-Comte FR92   Martinique 
FR51   Pays de la Loire FR93   Guyane 
FR52   Bretagne FR94   Reunion 

 
ITALIA 
ITC1   Piemonte ITE3   Marche 
ITC2   Valle d Aosta/Vallée d Aoste ITE4   Lazio 
ITC3   Liguria ITF1   Abruzzo 
ITC4   Lombardia ITF2   Molise 
ITD1   Provincia autonoma Bolzano/Bozen ITF3   Camp ania 
ITD2   Provincia autonoma Trento ITF4   Puglia 
ITD3   Veneto ITF5   Basilicata 
ITD4   Friuli-Venezia Giulia ITF6   Calabria 
ITD5   Emilia-Romagna ITG1   Sicilia 
ITE1   Toscana ITG2   Sardegna 
ITE2   Umbria   

 
CIPRU 
CY00    

 
LETONIA 
LV00    

 
LITUANIA 
LT00    

 
LUXEMBURG 
LU00    
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UNGARIA 
HU10   Kozep-Magyarorszag HU31   Eszak-Magyarorszag  
HU21   Kozep-Dunantul HU32   Eszak-Alfold 
HU22   Nyugat-Dunantul HU33   Del-Alfold 
HU23   Del-Dunantul   

 
MALTA 
MT00    

 
OLANDA 
NL11   Groningen NL31   Utrecht 
NL12   Friesland (NL) NL32   Noord-Holland 
NL13   Drenthe NL33   Zuid-Holland 
NL21   Overijssel NL34   Zeeland 
NL22   Gelderland NL41   Noord-Brabant 
NL23   Flevoland NL42   Limburg (NL) 

 
AUSTRIA 
AT11   Burgenland (A) AT31   Oberosterreich 
AT12   Niederosterreich AT32   Salzburg 
AT13   Wien AT33   Tirol 
AT21   Karnten AT34   Vorarlberg 
AT22   Steiermark   

 
POLONIA 
PL11   Lodzkie PL41   Wielkopolskie 
PL12   Mazowieckie PL42   Zachodniopomorskie 
PL21   Malopolskie PL43   Lubuskie 
PL22   Slaskie PL51   Dolnoslaskie 
PL31   Lubelskie PL52   Opolskie 
PL32   Podkarpackie PL61   Kujawsko-Pomorskie 
PL33   Swietokrzyskie PL62   Warminsko-Mazurskie 
PL34   Podlaskie PL63   Pomorskie 

 
PORTUGALIA 
PT11   Norte PT18   Alentejo 
PT15   Algarve PT20   Região Autónoma dos Açores 
PT16   Centro (P) PT30   Região Autónoma da Madeira  
PT17   Lisboa   

 
SLOVENIA 
SI01   Vzhodna Slovenija SI02   Zahodna Slovenija 

 
REPUBLICA SLOVAĂ 
SK01   Bratislava SK03   Central Slovakia 
SK02   Western Slovakia SK04   Eastern Slovakia 

 
FINLANDA 
FI13   Itä-Suomi FI1A   Pohjois-Suomi 
FI18   Etelä-Suomi FI20   Åland 
FI19   Länsi-Suomi   
    

 
SUEDIA 
SE11   Stockholm SE23   Västsverige 
SE12   Östra Mellansverige SE31   Norra Mellansveri ge 
SE21   Småland med öarna SE32   Mellersta Norrland 
SE22   Sydsverige SE33   Övre Norrland 
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MAREA BRITANIE 
UKC1   Tees Valley - Durham UKH2   Bedfordshire - H ertfordshire 
UKC2   Northumberland - Tyne and Wear UKH3   Essex 
UKD1   Cumbria UKI1   Inner London 
UKD2   Cheshire UKI2   Outer London 
UKD3   Greater Manchester UKJ1   Berkshire - Bucks - Oxfordshire 
UKD4   Lancashire UKJ2   Surrey - East-West Sussex 
UKD5   Merseyside UKJ3   Hampshire - Isle of Wight 
UKE1   East Yorkshire and Northern 

Lincolnshire 
UKJ4   Kent 
UKK1 Gloucestershire - Wiltshire - 

Bristol - Bath Area UKE2   North Yorkshire 
UKE3   South Yorkshire UKK2   Dorset - Somerset 
UKE4   West Yorkshire UKK3   Cornwall - Isles of Sc illy 
UKF1   
 

Derbyshire Nottinghamshire 
Leicestershire -  

UKK4   Devon 
UKL1   West Wales - the Valleys 

UKF2   Northamptonshire UKL2   East Wales 
UKF3  Lincolnshire UKM2   Eastern Scotland 
UKG1   Herefordshire - Worcestershire - 

Warks 
UKM3   South Western Scotland 
UKM5   North Eastern Scotland 

UKG2   Shropshire - Staffordshire UKM6   Highlands - Islands 
UKG3   West Midlands UKN0   Northern Ireland 
UKH1   East Anglia   

 
CROATIA 
HR01   Sjeverozapadna Hrvatska HR03   Jadranska Hrv atska 
HR02   Sredisnja i Istocna (Panonska) 

Hrvatska 
  

 
FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI 
MK00    

 
TURCIA 
TR10   Istanbul TR71   Kirrikale 
TR21   Tekirdag TR72   Kayseri 
TR22   Balikesir TR81   Zonguldak 
TR31   Izmir TR82   Kastamonu 
TR32   Aydin TR83   Samsun 
TR33   Manisa TR90   Trabzon 
TR41   Bursa TRA1   Erzurum 
TR42   Kocaeli TRA2   Agri 
TR51   Ankara TRB1   Malatya 
TR52   Konia TRB2   Van 
TR61   Antalya TRC1   Gaziantep 
TR62   Adana TRC2   Sanliurfa 
TR63   Hatay TRC3   Mardin 

   
ELVEŢIA 
CH01   Region lemanique CH05   Ostschweiz 
CH02   Espace Mittelland CH06   Zentralschweiz 
CH03   Nordwestschweiz CH07   Ticino 
CH04   Zurich   

 
ISLANDA 
IS00    

 
LIECHTENSTEIN 
LI00    

 
NORVEGIA 
NO01    Oslo og Akershus NO05    Vestlandet 
NO02    Hedmark og Oppland NO06    Troendelag 
NO03    Soer-Ostlandet NO07    Nord-Norge 
NO04    Agder og Rogaland    


