
 

  

10. Care este motivul principal pentru care nu lucraţi sau nu lucraţi mai mult (dacă lucraţi), în relaţie cu 
asigurarea îngrijirii persoanelor dependente (rude/prieteni) de 15 ani şi peste ? 
• lipsa serviciilor de îngrijire în timpul zilei ........................................................................................1�  
• lipsa serviciilor de îngrijire în perioade speciale (dimineaţa foarte devreme, seara târziu, 

noaptea, în week-end, în perioada concediilor de odihnă etc.) .......................................................2�  
• lipsa totală a serviciilor de îngrijire ................................................................................................3�  
• costul ridicat al serviciilor de îngrijire ..............................................................................................4�  
• calitatea slabă a serviciilor de îngrijire disponibile ..........................................................................5�  
• alt motiv care nu are legătură cu îngrijirea  persoanelor dependente (rude/prieteni) de 15 ani 
şi peste (specificaţi) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6�  

• nu este cazul (persoana nu are grijă cu regularitate de persoane adulte dependente) .......................7�  
MODEP 

CONCEDIU PENTRU CREŞTEREA ŞI ÎNGRIJIREA COPILULUI  
(CONCEDIU PARENTAL)  

Atenţ ie ! Următoarele două întrebări au ca perioadă de referinţă ultimele 12 luni. 

11. În ultimele 12 luni aţi beneficiat de concediu pentru creşterea şi îngrijirea c opilului (concediu parental) ? 
Acest tip de concediu se acordă conform Legii Nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale 
DA,    

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

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

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

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

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

12. Totuşi, în ultimele 12 luni aţi apelat la alte aranjamente pentru a putea avea grijă de copil/copii ? 
DA, alte tipuri de aranjamente (în înţelegere cu angajatorul)   

• cu plată ..............................................................................................................................................1�  
• fără plată ............................................................................................................................................2�  

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

13. Cine a răspuns la întrebări ?  14. Data completării   
  ziua   ................................................................|_|_| 
• persoana însăşi  ................................................................1�  ZIC 
• un alt membru al gospodăriei  ................................2� luna   ................................................................|_|_| 
• altă persoană ................................................................3�  LUNC 

  Durata completării |_|_| minute 
RASPC CODUR 

Mulţumim pentru interviu ! 

 

15. La final, vă rugăm să apreciaţi gradul de dificultate în furnizarea informa ţiilor necesare completării 
acestui chestionar 
• foarte uşor  ................................................................1� • dificil  ................................................................4�  
• uşor  ................................................................................................2� • foarte dificil  ................................................................5�  
• mediu  ................................................................3�    

 CODIFIC 
 

AMIGO 2005 - CIC / 1 

ROMÂNIA 

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chestionarul se completează numai pentru persoanele care au vârsta   luna 1 |_|_|  anul 1 |1940| 
cuprinsă între 15 şi 64 ani (inclusiv), născute în perioada:     luna 2 |_|_|  anul 2 |1990| 

Se corelează cu luna din formularul LG 

• Puteţi înregistra doar un singur răspuns la o întrebare. 
• 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 locuinţei  .........................................................................................................................|_|_|_|_|_| LOC 

Numărul de ordine CL în cadrul locuinţei  |_| CL 

Numărul persoanei din chestionarul CL ................................................................ |_|_| NRP 

Numele şi prenumele persoanei _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Data naşterii  ................................................................................................ziua |_|_| ZIN 

 luna |_|_| LUNN 

 anul |_|_|_|_| ANN 

Confidenţial 
Numai pentru scopuri de cercetare statistică 

 
Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, cu modificările şi 
completările ulterioare: “persoanele fizice sunt obligate să furnizeze serviciilor de statistică oficială datele 
personale şi cele privind gospodăria şi activitatea economică, necesare efectuării recensămintelor şi anchetelor 
statistice” . 

 
Institutul Na ţional de Statistică  
Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti - cod 050706 
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Obiectivul acestei cercetări este asigurarea informaţiilor privind tipurile serviciilor 
la care apelează membrii unei gospodării pentru îngrijirea diferitelor categorii de 
persoane dependente (copii în vârstă de până la 15 ani şi rude/prieteni de 15 ani şi 
peste bolnave, cu invaliditate, bătrâni), motivele practicării unui anumit tip de 
program de lucru în relaţie cu responsabilităţile familiale. 



 

  

CATEGORII DE PERSOANE DEPENDENTE 

c i t e ş t e   
Nevoia de îngrijire poate să apară în cazul existenţei următoarelor categorii de persoane dependente: 
� COPII ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 15 ANI  

• Copii proprii sau ai soţului/soţiei/partenerului/partenerei de viaţă (copii biologici, adoptaţi sau vitregi) 
care locuiesc în gospodărie cu respondentul; 
• Copii proprii sau ai soţului/soţiei/partenerului/partenerei de viaţă (copii biologici, adoptaţi sau vitregi) 
care locuiesc în altă gospodărie decât cea a respondentului; 
• Alţi copii (în afara celor biologici, adoptaţi sau vitregi), indiferent dacă locuiesc sau nu în aceeaşi  
gospodărie cu respondentul; 

� 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 respondentul. 

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

1. În general, aveţi posibilitatea de a varia cu cel 
puţin o oră programul de începere sau de 
terminare a zilei de muncă din motive 
(responsabilităţi) familiale ? 

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

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

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

PROGV LIBER 
3. În ultimele 12 luni aţi absentat de la locul de muncă, fără a apela la concediu de odihnă, din motive de 

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

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

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

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

care locuiesc în gospodărie cu respondentul 

4. În aceeaşi gospodărie cu dumneavoastră trăieşte cel puţin unul dintre copiii proprii sau ai 
soţului/soţiei/partenerului/partenerei (copii biologici, adoptaţi sau vitregi) în vârstă de până la 15 ani ? 

Atenţie ! Răspunsul la această întrebare trebuie corelat OBLIGATORIU cu răspunsurile din chestionarul 
locuinţei (CL), pentru variabilele TA, MA, precum şi cu vârsta copiilor. 

DA ..........................................................................................................................................................1�  
NU ..........................................................................................................................................................2� ����7 

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

puţin a unuia dintre copii ? 

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

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

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

NU ..........................................................................................................................................................4�  
COGOSP 
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6. Pe parcursul ultimelor 12 luni, în perioadele speciale ale anului, aţi fost pus în situaţia de a absenta (de a 

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

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

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

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

calitativ .............................................................................................................................................4�  
NU, aţi absentat numai din motive personale .......................................................................................5�  
NU .........................................................................................................................................................6�  

COABS 

Toate persoanele în vârstă de 15-64 ani  

c i t e ş t e  
Următoarele întrebări se referă la responsabilităţile familiale pentru următoarele categorii de persoane 

dependente: copii în vârstă de până la 15 ani sau rude/prieteni de 15 ani şi peste care sunt bătrâni, bolnavi, sau 
au un anumit grad de invaliditate (temporară sau permanentă). 

7. ÎN MOD REGULAT, aveţi în îngrijire rude/prieteni de 15 ani şi peste, ori alţi copii în vârstă de până la 
15 ani (cu excepţia celor biologici, adoptaţi sau vitregi care locuiesc în gospodăria dvs.) ? 

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

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

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

PDEP 
8. Aţi dori să vă modificaţi modul de organizare a vieţii profesionale în relaţie cu responsabilităţile familiale ? 

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

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

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

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

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

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