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Annex 1 
ROMÂNIA 

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chestionarul se completează pentru  toate persoanele care au vârsta de 15 ani şi peste (născute înainte de luna |_|_| 1992)  
şi care lucrează 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 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”. 
Modulul ad-hoc se realizează în conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 341 / 2006 cu 
privire la  statisticile asupra sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă. 

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

 
CIC 2007 

Obiectivul acestei cercetări îl constituie asigurarea informaţiilor referitoare la problemele de sănătate cauzate sau 
agravate de condiţiile de la locul de muncă, factorii de risc ce apar în procesul desfăşurării activităţii economice, 
cazurile de îmbolnăviri profesionale, accidentele de muncă, numărul zilelor de incapacitate de muncă rezultate în 
urma acestora, efectele acestor evenimente asupra desfăşurării activităţii zilnice şi în relaţie cu piaţa muncii.   

M 
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ACCIDENTE LA L OCUL DE MUNCǍ 
Atenţ ie! 

Ca sferă de cuprindere, accidentul la locul de muncă se referă la: 
� accidentul de muncă definit conform Legii 319/2006 ca fiind vătămarea violentă a organismului sau intoxicaţia acută 

profesională, care are loc în timpul procesului de muncă sau de îndeplinire a îndatoririlor de serviciu şi care provoacă 
incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice sau invaliditate; 

� accidentul uşor definit conform Legii 319/2006 ca fiind orice eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care 
necesită numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi antrenează incapacitate de muncă cu o durată mai mică de 3 zile; 

� orice eveniment care produce răni minore care nu necesită tratament medical sau îngrijire medicală şi nu antrenează 
incapacitate de muncă. 

În funcţie de locul producerii sale accidentul poate fi: 
- petrecut la locul de muncă, în timpul procesului de muncă sau în timpul pauzelor (numai dacă persoana se afla în 

incinta unităţii); 
- suferit în timpul deplasărilor ocazionate de exercitarea sarcinilor de serviciu (rutier/în trafic, în parcări, în staţii, în 

mijloace de transport, în locurile publice, alt loc de muncă în afară de cel al persoanei accidentate). 
Sunt excluse: accidentele suferite în timpul deplasărilor de la serviciu acasă şi de acasă la serviciu, precum şi cele petrecute 
în  timpul liber. 

F I L T R U - răspund la întrebările următoare (de la 1 la 7) 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  

întrebările 1 - 7 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 8 

1. În ultimele 12 luni aţi avut vreun accident la locul de 
muncă? (în activitatea principală sau secundară) 

2. Câte accidente de acest tip aţi avut? 

DA  ................................................................1�  Unul  ................................................................1�  
NU   ................................................................2� ����8 Două sau mai multe ................................2�  

ACM NACM 
c i t e ş t e: dacă în ultimele 12 luni aţi suferit două sau mai multe accidente, în continuare vă veţi referi la cel mai recent 

dintre acestea. 
3. Ce fel de accident aţi avut? 4. Care a fost data accidentării ?  
• La locul de muncă  ................................................................1�   
• În timpul deplasărilor de serviciu:   ● luna  ................................................................|_|_| LUNACM  

- accident rutier/în trafic  ................................................................2�   
- alt tip de accident  ................................................................3� ● anul  ................................................................|_|_|_|_| ANACM  

TACM  

F I L T R U  - 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                   (d) continuă cu întrebarea 5 
nu a lucrat şi nu a avut un loc de muncă de la care a absentat temporar                   (e) salt la întrebarea 6 
5. Care era locul dvs. de muncă în momentul 

producerii accidentului?  
6. Care era locul dvs. de muncă în momentul 

producerii accidentului? 
•Cel actual din activitatea principală 
(indicat la întrebarea 15 din CI) ................................

1� 
 

•Ultimul dinaintea încetării lucrului (indicat 
la întrebarea 62 din CI)  ................................................................1�  

•Cel actual din activitatea secundară 
(indicat la întrebarea 48 din CI) ................................2�  

•Cel avut cu exact un an în urmă (indicat la 
întrebarea 95 din CI)  ................................................................2�  

•Cel avut cu exact un an în urmă (indicat la 
întrebarea 95 din CI)  ................................................................3� 

����7 
•Alt loc de muncă ................................................................3�  

•Alt loc de muncă ................................................................4�     
LOCMACO LOCMACI 

7. Cât timp aţi absentat de la lucru după producerea accidentului ?(Se trece numărul de zile calendaristice de la 
încetarea lucrului până la reluarea activităţii. Absenţele ulterioare reluării lucrului nu se includ)  

• deloc (am continuat activitatea în aceeaşi zi) ................................1�  • 6 până la 9 luni  ................................................................10�  
• doar în ziua accidentului  ................................................................2�  • 9 luni sau mai mult ................................11�  
• 1 zi (întreagă) ................................................................3�    

 

• 2 zile (întregi) ................................................................4�  Nu am mai lucrat de atunci, dar starea  
• 3 zile (întregi) ................................................................5�  sănătăţii îmi va permite să reîncep  
• 4 zile până la 2 săptămâni  ................................................................6�  lucrul la o dată ulterioară   ................................12� 
• 2 săptămâni până la 1 lună  ................................7�  Nu am mai lucrat de atunci şi nu cred  

 
• 1 până la 3 luni  ................................................................8�  că sănătatea îmi va permite să mai  
• 3 până la 6 luni  ................................................................9�  lucrez vreodată  ................................................................13� 

ABACM 
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PROBLEME DE SĂNĂTATE  ÎN RELA ŢIE CU ACTIVI TATEA 

PROFESIONALǍ (exclusiv cele provocate de accidentele menţionate la întrebările de la 1 la 7) 

Atenţ ie! 
Problemele de sănătate fizicǎ sau mentalǎ cauzate sau agravate de locul de muncă / activitatea profesională depusă sunt 
afecţiuni care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii cauzate de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici 
caracteristici locului de muncă sau de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de 
muncă, precum şi boli cu determinare multifactorială, la care unii factori determinanţi sunt de natură profesională. 
Sunt incluse şi situaţiile de invaliditate temporară/permanentă sau orice alte probleme de sănătate dacă repondentul 
consideră că au fost cauzate sau agravate de locul de muncă / activitatea profesională depusă, indiferent dacă necesită sau 
nu tratament medical, concediu medical sau absenţa de la lucru. 
Sunt excluse vătămările, leziunile, intoxicaţiile produse de accidentele menţionate în capitolul anterior şi afecţiunile/bolile 
apărute în urma acestora. 
8. Pe parcursul ultimelor 12 luni aţi avut probleme de sănătate cauzate sau agravate de locul de muncă 

(actual sau altul anterior)? (exclusiv vătămările, leziunile, intoxicaţiile provocate de accidentele la lucru şi 
afecţiunile/bolile apărute în urma acestora) 
DA  .........................................................................................................................................................1�  
NU  .........................................................................................................................................................2� ����18 

BOLI 
9. De câte astfel de afecţiuni  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, în continuare vă veţi referi la cea pe care o 

consideraţi  cea mai gravă 
10. Ce tip de afecţiune aţi avut ? (pentru încadrarea corectă, vă rugăm să consultaţi precizările metodologice – pag. 8) 

• afecţiuni ale oaselor, articulaţiilor sau musculaturii care afectează în principal:    
- gâtul, umerii, braţele sau mâinile............................................................................................... 1�  
- şoldurile, picioarele sau tălpile  ................................................................................................ 2�  
- spatele ........................................................................................................................................ 3�  

• afecţiuni ale căilor respiratorii sau ale plămânilor  ............................................................................... 4�  
• afecţiuni dermatologice (ale pielii)  ...................................................................................................... 5�  
• afecţiuni ale aparatului auditiv  ............................................................................................................. 6�  
• stress, depresie, anxietate sau surmenare .............................................................................................. 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�  
• altă afecţiune  ........................................................................................................................................ 11�  

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

TBOP 
11. 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 

 
F I L T R U  - răspund la întrebarea următoare numai persoanele care au încetat să lucreze cu mai mult de 12 luni  în 

urmă, 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                                    (f) salt la întrebarea 13 
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        (g) salt la întrebarea 14 

a încetat să lucreze cu mai mult de 12 luni în urmă  (h)  continuă cu  
întrebarea 12 

12.Din ce motiv(e) nu aţi lucrat deloc în ultimele 12 luni? 
• Doar din cauza afecţiunii de care sufăr şi cred că starea sănătăţii:    

- îmi va permite să lucrez din nou  ................................................................................................1�  
- nu îmi va mai permite să lucrez vreodată  ......................................................................................2�  

• Atât din cauza afecţiunii de care sufăr, cât şi din alte motive (o parte din timp din cauza afecţiunii 
de care sufăr şi restul timpului până la 12 luni din alte motive):    

- între 1 şi 3 zile, iar restul perioadei nu am lucrat din alte motive ...................................................3�  
- 4 zile până la 2 săptămâni, iar restul perioadei nu am lucrat din alte motive ................................4� ����17 
- 2 săptămâni până la 1 lună, iar restul perioadei nu am lucrat din alte motive ................................5�  
- 1 până la 3 luni, iar restul perioadei nu am lucrat din alte motive ..................................................6�  
- 3 până la 6 luni, iar restul perioadei nu am lucrat din alte motive ..................................................7�  
- 6 până la 9 luni, iar restul perioadei nu am lucrat din alte motive ..................................................8�  
- 9 luni  sau mai mult, dar mai puţin decât 12 luni............................................................................9�  

• Doar din alte motive decât afecţiunea de care sufăr (pensionare de limită de vârstă, şomaj, 
responsabilităţi familiale, etc.)  ..................................................................................................................10�  

BOLIG 
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Răspund numai persoanele care în saptămâna de referinţă 

(aceeaşi din CI) au lucrat sau au avut un loc de muncă de la 
care au absentat temporar  

Răspund numai persoanele care au lucrat oricând pe 
parcursul ultimelor 12 luni 

13. În ultimele 12 luni aţi avut cel puţin o zi nelucrată 
din cauza acestei afecţiuni ? 

14. În ultimele 12 luni aţi avut cel puţin o zi 
nelucrată din cauza acestei afecţiuni ? 

DA, şi după ultima perioadă nelucrată: DA, şi după ultima perioadă nelucrată: 
• am reluat lucrul ................................................................1�  • am reluat lucrul................................................................1�  
• încă nu am reluat lucrul, dar 

sănătatea mi-ar permite să o fac ................................2� 
����15 • nu am mai reluat lucrul, dar 

sănătatea mi-ar fi  permis să o fac ................................2� 
 

• nu am reluat lucrul şi starea sănătăţii 
NU îmi permite să mai lucrez 
vreodată ................................................................3� ����16 

• nu am reluat lucrul şi starea sănătăţii 
NU îmi permite să mai lucrez 
vreodată ................................................................3� ����17 

NU  ................................................................4� ����16 NU  ................................................................4� ����17 
BOLI1 BOLI2 

15. In ultimele 12 luni cât timp nu aţi lucrat din cauza acestei afecţiuni  ? (Se vor însuma toate zilele calendaristice de 
absenţă cauzată de afecţiunea menţionată la întrebarea 10 de mai sus.) 

• între 1 şi 3 zile  ................................................................1�  • 3 până la 6 luni  ................................................................5�  
• 4 zile până la 2 săptămâni  ................................2�  • 6  până la 9 luni  ................................................................6�  
• 2 săptămâni până la 1 lună  ................................3�  • 9 luni sau mai mult ................................................................7�  
• 1 până la 3 luni  ................................................................4�     

ABOP 
F I L T R U  - 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                       (i) continuă cu întrebarea 16 
nu a lucrat şi  nu a avut un  loc de muncă de la care a absentat temporar                      (j) salt la întrebarea 17 
16. Care este locul de muncă din cauza căruia s-a 

declanşat/agravat afecţiunea?  
17. Care este locul de muncă din cauza căruia s-a 

declanşat/agravat afecţiunea? 
• Cel actual din activitatea principală (indicat la 

întrebarea 15 din CI) ................................................................1� 
 • Ultimul dinaintea încetării  lucrului 

(indicat la întrebarea 62 din CI)  ................................1� 
 

• Cel actual din activitatea secundară (indicat la 
întrebarea 48 din CI) ................................................................2� ����18 

• Cel avut cu exact un an în urmă (indicat 
la întrebarea 95 din CI)  ................................2� ����22 

• Cel avut cu exact un an în urmă (indicat la 
întrebarea 95 din CI)  ................................................................3�  • Alt loc de muncă ................................................................3� 

 

• Alt loc de muncă ................................................................4�     
LOCMABO LOCMABI 

FACTORI DE RISC LA L OCUL DE MUNCǍ ACTUAL  
Întrebările urmatoare 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 mentală 
18. La care dintre următorii factori, care vă pot afecta sănătatea mentală, consideraţi că sunteţi expus la 

locul de muncă actual ?  
•  hărţuire sau violenţă psihică ................................................................1�  NICI UNUL dintre factorii enumeraţi ................................4� ����20 
• violenţă fizică sau ameninţarea cu violenţa fizică ................................2�  

NU ESTE CAZUL, persoana nu a 
lucrat şi nu a avut un loc de muncă  ................................5� ����22 

•  presiune (termene scurte de predare) şi 
supraîncărcare (sarcini multiple/activităţi simultane) ................................3�  

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

sănătăţii dvs. mentale. (Dacă la întrebarea 18 s-a bifat un singur răspuns de la 1 la 3, exact acelaşi răspuns se va 
repeta şi pentru întrebarea 19). 

• hărţuire sau violenţă psihică ................................................................1� • presiune (termene scurte de predare) şi 
supraîncărcare (sarcini multiple/activităţi 
simultane) ................................................................3� • violenţă fizică sau ameninţarea cu violenţa fizică ................................2� 

PRISMP 
20. La care dintre următorii factori, care vă pot afecta sănătatea fizică, credeţi că sunteţi expus la locul de 

muncă actual ?  
• substanţe chimice, pulberi, fum, aburi, gaze  ................................1� •  risc de accidentare ................................4�  
•  zgomot sau vibraţii ................................................................2�    
•  poziţii incomode în timpul lucrului, lucrul în 

mişcare, manipularea de greutăţi ................................3� 
NICI UNUL dintre factorii 
enumeraţi ................................................................5� ����22 

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

sănătăţii dvs. fizice. (Dacă la întrebarea 20 s-a bifat un singur răspuns de la 1 la 4, exact acelaşi răspuns se va repeta 
şi pentru întrebarea 21). 

• substanţe chimice, pulberi, fum, aburi, gaze  ................................1� 
•  poziţii incomode în timpul lucrului, lucrul 

în mişcare, manipularea de greutăţi ................................3� 
• zgomot sau vibraţii ................................................................2� • risc de accidentare ................................................................4� 

PRISFP 
22. Cine a răspuns la întrebări ?  23. Data completării   

• persoana însăşi  ................................................................1� ziua   ................................................................|_|_| ZIC 
• un alt membru al gospodăriei  ................................2� luna   ................................................................|_|_| LUNC 
• altă persoană  ................................................................3� Durata completării ............................... |_|_| minute 

RASPC DURMC  

  

M 

M 


