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I. Informa ţii generale 
 
Ancheta complementară „Ocuparea persoanelor cu dizabilit ăţi”  este un modul ataşat anchetei 
forţei de muncă în gospodării (AMIGO), care se realizează numai în trimestrul II 2011 .  
 
Obiectivul acestei cercet ări este asigurarea informaţiilor referitoare la situaţia pe piaţa muncii a 
persoanelor cu dizabilităţi în vârstă de 15-64 ani, precum şi a dificultăţilor pe care acestea le 
întâmpină în desfăşurarea activităţilor cotidiene.   
Dizabilitatea nu trebuie înţeleasă într-un mod negativ şi nu trebuie confundată cu handicapul. 
Dizabilitatea nu reprezintă doar o problemă de sănătate. Ea este rezultatul efectelor de mediu 
(habitat, social etc.) şi al barierelor care se interpun în calea desfăşurării unei vieţi independente, al 
desăvârşirii educaţiei, al oportunităţilor de angajare etc., bariere care au impact asupra 
persoanelor cu deficienţe de orice tip, cu probleme de sănătate sau dificultăţi în desfăşurarea 
activităţilor cotidiene. Altfel spus, dizabilitatea se referă la greutăţile întâmpinate în integrarea în 
societate, la locul de muncă, în comunitate etc. cauzate de:  

- probleme sănătate (fizică sau mentală),  
- dar şi cele de ordin comportamental, prejudecăţi, discriminare mascată etc. 

 
Sfera de cuprindere 
Modulul ad-hoc “Ocuparea persoanelor cu dizabilit ăţi” 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 2011, 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 11/04/1946 10/04/1996 
15 18/04/1946 17/04/1996 
16 25/04/1946 24/04/1996 
17 02/05/1946 01/05/1996 
18 09/05/1946 08/05/1996 
19 16/05/1946 15/05/1996 
20 23/05/1946 22/05/1996 
21 30/05/1946 29/05/1996 
22 06/06/1946 05/06/1996 
23 13/06/1946 12/06/1996 
24 20/06/1946 19/06/1996 
25 27/06/1946 26/06/1996 
26 04/07/1946 03/07/1996 
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Chestionarul anchetei complementare 
Întrebările ce vor fi completate pentru această anchetă se regăsesc în chestionarul individual 
complementar CIC 2011. Chestionarul individual complementar conţine datele de identificare, 
informaţii referitoare la participarea la anchetă urmate de un set de 35 întrebări grupate în 5 
module: 

• Probleme de sănătate de lungă durată 
• Limitarea activităţii profesionale - din cauza problemelor de sănătate 
• Dificultăţi în gestionarea activităţilor cotidiene 
• Limitarea activităţii profesionale - din cauza dificultăţilor în gestionarea activităţilor cotidiene 
• Alte cauze care limitează activitatea profesională 

Chestionarul CIC 2011 se va completa numai după completarea chestionarului individual CI 2011. 
 
Perioada de referin ţă 
Întrebările se referă la situa ţia general ă în orice perioadă de minim 6 luni care include săptămâna 
de referinţă. 
 
Elemente de noutate fa ţă de anchetele complementare desf ăşurate în anii preceden ţi 
 

• Introducerea pe prima pagină a unei casete cu informaţii referitoare la participarea la 
anchetă.  

 

Participarea la anchet ă 

A. Rezultatul interviului   
Interviul s -a realizat iar informa ţiile din chestionar au fost furnizate de:   

• Persoana îns ăşi ................................................................................................1���� 
• Un alt membru al gospod ăriei  ...................................................................................2���� 
• Alt ă persoan ă ................................................................................................3���� 

Interviul nu s -a realizat (refuz de r ăspuns) ................................................................4���� 
REF 

 
În cazul în care interviul se poate realiza - răspunde persoana eligibilă pentru interviu (conform 
informaţiilor furnizate în "Sfera de cuprindere") sau o altă persoană care poate furniza informaţii 
acceptând interviul - se va marca unul dintre codurile 1, 2 sau 3, după caz şi se va continua cu 
completarea întrebărilor anchetei. În caz contrar, când persoana fie refuză interviul, fie după 
încercări repetate persoana nu poate fi contactată şi nici un alt membru al gospodăriei nu poate 
răspunde la întrebările din chestionar se va bifa codul 4 (Interviul nu s-a realizat) şi se va trece 
direct la întrebarea 40 (Data şi durata interviului) la care se vor completa data (ziua şi luna) ultimei 
încercări de contactare a respondentului. 
 
Dat fiind faptul c ă multe dintre întreb ările anchetei au un caracter pronun ţat subiectiv este 
necesar s ă depune ţi toate eforturile pentru a realiza interviul perso nal, direct cu 
respondentul .  

 
• Introducerea la aproape toate întrebările anchetei a unui cod special "persoana refuză să 

răspundă". Vă rugăm să reţineţi că respectivul cod a fost introdus pentru a facilita 
navigarea prin chestionar în cazul în care, dat fiind caracterul subiectiv al multora dintre 
întrebările anchetei, respondentul nu poate sau nu doreşte să răspundă. Totuşi, marcarea 
acestui cod este de evitat . În consecinţă, este necesar să faceţi toate eforturile pentru a 
obţine un răspuns oferind respondentului toate lămuririle neceasare, refuzul de răspuns 
fiind acceptat doar în ultimă instanţă.  
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II. Instruc ţiuni pentru completarea chestionarului 
 

PROBLEME DE SĂNĂTATE DE LUNG Ă DURATĂ 

 
Scopul întrebărilor din acest modul (I1 şi I2) este de a identifica persoanele cu probleme de 
sănătate de lungă durată  şi, în cazul celor cu astfel de probleme, natura celor mai grave astfel de 
afecţiuni. 
 
Datorit ă caracterului personal al întreb ărilor din acest modul, v ă rugăm să acorda ţi aten ţie 
felului în care adresa ţi întreb ările, precizând c ă informa ţiile ob ţinute în urma interviului vor 
fi folosite numai în scopuri statistice şi că este asigurat ă confiden ţialitatea datelor 
personale.  
 
Problemele de s ănătate de lung ă durat ă se referă la toate afecţiunile (bolile) cronice care 
durează sau se preconizează că vor dura cel pu ţin 6 luni . Principala caracteristică a acestora 
este aceea că sunt permanente şi, în general, necesită o lungă perioadă de supraveghere, 
observaţie şi tratament. 
 

Reţine ţi! 
• Este important să înţelegeţi că doar problemele de sănătate de lungă durată fac obiectul 

acestei cercetări. Problemele de sănătate temporare (în general afecţiuni acute - de 
exemplu: apendicită, infecţii ale tractului respirator, digestiv, urinar, luxaţiii sau fracturi ale 
membrelor, etc) NU fac obiectul prezentei cercetări. Dacă respondentul nu ştie care va fi 
durata problemei de sănătate de care suferă, îl veţi încuraja să încerce să estimeze această 
durată pe baza informaţiilor primite de la medici sau alţi profesionişti în domeniul medical. 

• Problemele de sănătate pot fi de natură: 
- fizică 
- psihică (mentală)   

• Nu este necesar ca problema de sănătate să fi fost diagnosticată de către un medic (starea 
de sănătate este apreciată, subiectiv , de către respondent). 

 
Se consideră probleme de sănătate de lungă durată: 

• cele permanente prin natura lor (de ex. diabet, hepatita C, ciroză, desfigurare severă, 
psoriazis etc.); 

 
Exemplu:  
O persoană a fost diagnosticată cu diabet în urmă cu 2 luni. Deşi boala a fost 
identificată recent (în urmă cu 2 luni) deoarece diabetul este o boală cronică care nu 
se vindecă ci doar se ţine sub control cu ajutorul medicaţiei - persoana are o 
problemă de sănătate de lungă durată. 
 

• problemele de sănătate periodice (de ex. dureri de spate) - în cazul cărora perioadele acute 
(crizele) se succed cu cele de remisie (ameliorare) - sau episodice (de ex. epilepsie, 
migrene); 

• boli terminale (de ex. cancer, SIDA) sau a căror durată depinde de rezultatul unui tratament 
(de ex. chimioterapie sau radioterapie); 

• probleme de sănătate ţinute sub control cu ajutorul medicaţiei - care deşi nu produc 
simptome câtă vreme se urmează tratamentul ar crea astfel de manifestări dacă acesta    
s-ar întrerupe (de exemplu hipertensiune, diabet insulino-dependent, schizofrenie etc.); 

• deşi problemele de sănătate acute nu intră în sfera de cuprindere a anchetei, o rănire / 
leziune produsă în urma unui accident, poate fi considerată problemă de sănătate de lungă 
durată dacă produce efecte secundare de lungă durată. 

 
Exemplu: 
O persoană a suferit o fractură de coloană care necesită 8 luni de tratament. 

a) dacă perioada de  tratament include săptămâna de referinţă - persoana are o problemă de 
sănătate de lungă durată (deoarece perioada de tratament este mai mare de 6 luni); 
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b) dacă perioada de tratament s-a încheiat înainte de săptămâna de referinţă iar persoana a 
rămas cu efecte permanente (de exemplu: paralizie, dureri de spate) - persoana are o 
problemă de sănătate de lungă durată 

c) dacă perioada de tratament s-a încheiat înainte de săptămâna de referinţă, iar persoana nu 
a rămas cu efecte permanente - persoana nu are  o problemă de sănătate de lungă durată 

 
Întrebarea 1 
1. Vă rug ăm să preciza ţi care dintre urm ătoarele probleme sau boli v ă afectează starea de s ănătate  

pe termen lung?  (Pentru informaţii detaliate vezi ANEXA 1) 
• afecţiuni ale mâinilor sau braţelor (inclusiv artrita şi reumatismul) ................................ 1�  
• afecţiuni ale picioarelor, gambelor, tălpilor (inclusiv artrita şi reumatismul) ................................2�  
• afecţiuni ale spatelui sau gâtului (inclusiv artrita şi reumatismul) ................................ 3�  
• cancer ................................................................................................................................4�  
• afecţiuni ale pielii (dermatologice), desfigurări severe, alergii .....................................................5�  
• afecţiuni ale aparatului circulator (inclusiv tensiune arterială, afecţiuni ale inimii) .......................6�  
• afecţiuni ale aparatului respirator (inclusiv dureri de piept, astm, bronşite) ................................7�  
• afecţiuni ale stomacului, ficatului, rinichilor sau probleme digestive ................................ 8�  
• diabet ................................................................................................................................ 9�  
• epilepsie ................................................................................................................................10�  
• dureri acute de cap, migrene ................................................................................................11�  
• dificultăţi de învăţare (citit, scris, socotit) ......................................................................................12�  
• anxietate cronică ..........................................................................................................................13�  
• depresie ................................................................................................................................14�  
• alte probleme mentale, nervoase sau emoţionale ................................................................15�  
• boli progresive (scleroză multiplă/în plăci, HIV, boala Parkinson, boala 

Alzheimer etc.)..............................................................................................................................16� 
 

• alte probleme de sănătate de lungă durată (specificaţi) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  17�  
• persoana nu are probleme de sănătate .......................................................................................18� �15 

PROBSAN 
 
Această întrebare admite răspuns multiplu . Pentru a ajuta respondentul să nu omită nici una 
dintre problemele de sănătate pe care le-ar putea avea este necesar să citiţi toate variantele de 
răspuns. 
 
Instrucţiuni generale privind modul de completare 

- Dacă respondentul poate indica de la început una sau mai multe dintre variantele de 
răspuns - veţi bifa respectiva / respectivele variante; 

- Daca respondentul nu poate preciza sau nu este sigur în care dintre variantele de răspuns 
se încadrează problema de sănătate pe care o are dar poate indica diagnosticul / 
denumirea afecţiunii (de ex. artroză, mastoidită, anevrism, tromboză etc.) - puteţi consulta 
Anexa1 - "Lista celor mai frecvente afec ţiuni de lung ă durat ă şi coresponden ţa 
acestora cu variantele de r ăspuns la întrebarea 1"  pentru a decide în care dintre 
variantele de răspuns pretipărite se încadrează respectiva afecţiune. În cazul în care 
diagnosticul / denumirea afecţiunii nu se regăseşte în Anexa 1 - bifaţi codul 17 ("alte 
probleme de sănătate de lungă durată"). Este important ca în acest din urmă caz, să 
înscrieţi în spaţiul alocat atât denumirea în clar a diagnosticului cât şi o scurtă descriere a 
afecţiunii, aceste informaţii urmând a fi folosite ulterior pentru recodificare (recodificarea se 
face la sediul central al INS); 

- Răspunsul la această întebare trebuie corelat cu eventualele răspunsuri pe care persoana 
le-a dat în chestionarul CI la întrebările I27 (motivul pentru care lucrează cu program 
parţial), I68 (motivul pentru care a încetat să lucreze) sau I77 (motivul pentru care nu a 
căutat un loc de muncă). Astfel, este de aşteptat ca, dacă la vreuna dintre respectivele 
întrebări din chestionarul CI răspunsul a fost "boală sau invaliditate", la întrebarea 1 din CIC 
să se indice codul problemei / problemelor de sănătate pe care persoana le are. În caz 
contrar, este necesar să purtaţi un dialog suplimentar în care să îi reamintiţi respondentului 
cele declarate anterior si să îi cereţi să clarifice situaţia. Desigur, este posibil ca afecţiunea / 
boala la care s-a referit în prima parte a interviului (în chestionarul CI) să fi fost una de 

M 
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scurtă durată, caz în care necorelarea răspunsurilor este acceptabilă odată ce întrebarea 1 
din CIC se referă doar la problemele de sănatate de lungă durată. 

 
Instrucţiuni speciale cu privire la unele variante de răspuns 

codul 5  - prin desfigurări severe se înţelege: cicatrici pe suprafeţe mari - urmare a unor 
accidente, arsuri, degerături, semne din naştere sau boli ale pielii.  
codul 6  - se include şi accidentul vascular cerebral. 
codul 12  - se includ şi dislexia (tulburare de învăţare care împiedică dezvoltarea capacităţii 
de a citi) şi discalculia (tulburare de învăţare caracterizată prin abilităţi aritmetice sub cele 
corespunzătoare vârstei persoanei); ambele afecţiuni rezultă, în general, dintr-o 
disfuncţionalitate a creierului. Afecţiunile din această categorie sunt cunoscute şi sub 
denumirea de "handicap mintal", "retardare mintală". Veţi evita să folosiţi aceste denumiri în 
interacţiunea cu respondentul.  
codul 15  - include probleme mentale severe: psihoze (de ex. schizofrenia), tulburări 
afective şi mentale mai puţin severe dar recunoscute clinic (fobii, anorexie, etc.). 
codul 17  - include şi obezitate, dependenţa de diverse substanţe (droguri, medicamente 
etc.). 

 
În cazul persoanelor care suferă de cancer se va bifa codul 4  ("cancer") şi nu codul corespunzător 
organului la care boala este localizată. 

 
Întrebarea 2 
2. În cazul în care la întrebarea 1  aţi precizat c ă aveţi probleme de s ănătate de lung ă durat ă, vă rugăm 

să men ţiona ţi care sunt cele mai grave, în ordinea severit ăţii. (Se înscrie codul/codurile 
corespunzătoare variantelor de răspuns de la întrebarea 1) 

Severitatea (gravitatea) problemei de sănătate se apreciază în funcţie de impactul pe care aceasta îl are 
asupra vieţii respondentului 

• prima cea mai severă  ................................................................................................|_ |_ |  GRAV1 

• a doua cea mai severă  ................................................................................................
|_ |_ |  GRAV2 

 
La această întrebare răspund, conform salturilor marcate pe chestionar, doar persoanele care au 
indicat cel puţin o problemă de sănătate la întrebarea 1. 
 
Instrucţiuni generale privind modul de completare 

- dacă la întrebarea 1 s-a indicat o singură problemă de sănatate aceasta este, desigur, 
"prima cea mai severă", iar codul indicat la întrebarea 1 se va prelua la întrebarea 2 în 
spaţiul rezervat (GRAV1). 

- dacă la întrebarea 1 s-au bifat mai multe probleme de sănătate, la întrebarea 2 
respondentul va trebui să indice două dintre acestea, în ordinea descrescătoare a 
severităţii (prima cea mai severă - GRAV1, a doua cea mai severă - GRAV2). 

- severitatea (gravitatea) problemei de sănătate se apreciază în funcţie de impactul pe care 
problema îl are asupra vieţii respondentului; cea mai severă, se referă la problema de 
sănătate care îi afectează respondentului în cea mai mare măsură viaţa cotidiană, inclusiv 
din punct de vedre al integrării pe piaţa muncii. 

 
 

LIMITAREA ACTIVIT ĂŢ I I  PROFESIONALE 
- din cauza problemelor de sănătate -  

 
Modulul "Limitarea activităţii profesionale - din cauza problemelor de sănatate" conţine 12 întrebări 
grupate în 2 secţiuni: 
 
I. Întreb ări adresate persoanelor care lucreaz ă (persoane ocupate)  - 6 întrebări (I3 ÷ I8) 
II. Întreb ări adresate persoanelor care nu lucreaz ă (şomeri sau inactivi) - 6 întrebări (I9  ÷ I14) 
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Cele 2 secţiuni conţin întrebări "în oglindă", informaţiile colectate fiind identice, dar modul de 
adresare este adaptat situaţiei respondentului (ceea ce diferă de fapt este timpul verbului folosit în 
întrebare "vă afectează" / "v-ar afecta", "beneficiaţi" / "aţi avea nevoie să beneficiaţi"). 
 
 

FILTRU 1 
• Dacă persoana lucrează �I3 (se vor completa întrebările I3÷I8) 

• Dacă persoana NU lucrează �I9 (se vor completa întrebările I9÷I14)  
 
Conform instrucţiunilor din filtrul 1 care precede modulul: 
- persoanele care lucrează (persoane ocupate) - răspund la întrebările I3 ÷ I8 
- persoanele care nu lucrează (şomeri sau persoane inactive) - răspund la întrebările I9 ÷ I14. 

 
 
Pentru a verifica dacă persoana lucrează sa nu vă rugăm consultaţi chestionarul CI : 

- persoana care lucrează are completat unul din codurile 1, 2, 3, 4, 5, 6 la I5 
(STAP) din CI; 

-  persoana care NU lucrează nu a completat  I5 (STAP) din CI. 
 

 
Pentru o mai bună înţelegere a modului în care se completează aceste întrebări vă recomandăm 
să citiţi exemplele de completare de la finalul prezentelor instrucţiuni. 
 
 

I. Întreb ări adresate persoanelor care lucreaz ă (persoane ocupate) 
(Pentru a verifica dacă persoana lucrează sau nu consultaţi chestionarul CI: 

persoana care lucrează are completat la I5 din CI unul dintre codurile 1÷6) 

Următoarele 6 întrebări (I3÷I8) se adresează persoanelor care lucrează.  
 
Întrebarea 3 
3. Problemele de s ănătate declarate la întrebarea 1 v ă afectează capacitatea de a lucra cu program 

complet de lucru? 
• DA ................................................................................................................................1�  
• NU ................................................................................................................................2�  
• persoana refuză să răspundă ................................................................3�  

LIMPROG1 
 
Respondentul va trebui să evalueze dacă numărul de ore pe care este capabil să le lucreze într-o 
săptămână este mai mic decât durata normală a programului complet de lucru şi dacă da, în ce 
măsură această situaţie este cauzată (total sau parţial) de problemele de sănătate pe care le are.  
 
Întrebarea nu se referă la ceea ce fac persoanele (lucrează cu program complet sau nu) ci la ceea 
ce sunt capabile să facă în relaţie cu problemele de sănătate declarate. 
 
Exemple: 

• persoana suferă de alergie. Natura bolii pe care o are nu îi restricţionează în nici un fel 
numărul de ore pe care le poate lucra. Totuşi, persoana lucrează cu program parţial deoarece 
nu a găsit un loc de muncă cu program complet. În acest caz se va bifa codul 2  (nu). 

• persoana suferă de dureri cronice de spate. În mod normal, nu poate lucra 8 ore pe zi fără a 
face un efort suplimentar care i-ar putea înrăutăţi starea de sănătate. Totuşi, la locul muncă 
actual, persoana lucrează cu program complet deoarece angajatorul nu i-a permis reducerea 
programului de lucru. În acest caz se va bifa codul 1  (da).  
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Se va bifa codul 1  („da”) şi în cazul răspunsurilor aproximative: „da, uneori”,  „da, zilnic”, „da, 
săptămânal”, „da, lunar”, „da, într-o oarecare măsură”. 
 
Întrebarea 4  
4. Problemele de s ănătate declarate anterior v ă afecteaz ă capacitatea de a desf ăşura anumite 

activit ăţi profesionale, cum ar fi: 
- să sta ţi aşezat o perioad ă lung ă de timp; 
- să lucra ţi în spa ţiu deschis; 
- să manipula ţi/ridica ţi obiecte grele etc.? 

• DA ................................................................................................................................1�  
• NU ................................................................................................................................2�  
• persoana refuză să răspundă ................................................................3�  

TIPACTI1 
 
Respondentul va trebui să evalueze dacă există anumite activităţi profesionale pe care nu este 
capabil să le desfăşoare (deşi ar dori şi ar putea să o facă dacă nu ar fi bolnav) şi dacă da, în ce 
măsură această situaţie este cauzată (total sau parţial) de problemele de sănătate pe care le are. 
„Nu este capabil să desfăşoare anumite activităţi” se referă la situaţii ca de exemplu: nu poate 
manipula/ ridica obiecte grele; nu poate lucra în spaţiu deschis / închis; nu poate sta aşezat o 
perioadă lungă de timp precum şi la situaţii în care, din cauza problemei de sănătate, nu a putut 
obţine calificarea necesară desfăşurării unei anumite activităţi. 
 
Întrebarea nu se referă la ceea ce fac persoanele (desfăşoară un anumit tip de activitate sau nu) ci 
la ceea ce sunt capabile să facă vis-a-vis de ceea ce doresc şi în relaţie cu problemele de sănătate 
declarate.  
 
Se va bifa codul 1  („da”) şi în cazul răspunsurilor aproximative: „da, uneori”,  „da, zilnic”, „da, 
săptămânal”, „da, lunar”, „da, într-o oarecare măsură”. 
 
Exemple: 

• O persoană nu poate lucra direct cu publicul (deşi ar dori să o facă) din cauza cicatricei pe 
care o are pe faţă – în acest caz se va marca codul 1  (da) 

• O persoană imobilizată în scaunul cu rotile lucrează ca recepţioner dar ar dori să 
desfăşoare o altfel de activitate (de ex. manager de aprovizionare) – dar din cauza 
mobilităţii reduse nu este posibil – în acest caz se va bifa codul 1  (da) 

• O persoană suferindă de dureri cronice de spate desfăşoară muncă de birou, dar din cauza 
respectivei probleme de sănătate nu poate desfăşura activităţi care presupun efort fizic – 
de exemplu în construcţii. Cum însă persoana nici nu doreşte nici nu are calificarea de a 
lucra în construcţii (şi nici nu s-ar fi gândit să se califice într-o astfel de meserie dacă nu ar 
fi fost bolnav) se va marca codul 2  (nu). 

• O persoană cu dificultăţi de învăţare  lucrează ca muncitor necalificat; în absenţa problemei 
de sănătate, persoana ar fi dorit să îşi continue studiile şi să poată desfăşura o altfel de 
activitate – în acest caz se va marca codul 1  (da) 

 
Întrebarea 5  
5. Problemele de s ănătate declarate anterior v ă creează probleme în ceea ce prive şte transportul 

spre/de la locul de munc ă? 
• DA ................................................................................................................................1�  
• NU ................................................................................................................................2�  
• persoana refuză să răspundă ..............................................................................................3�  

LIMTRANS1 
 
Respondentul va trebui să evalueze dacă are probleme legate de transportul spre/ de la locul de 
muncă (nu neapărat cel actual, ci în general, probleme legate de deplasarea spre/ de la un muncă) 
şi dacă da, în ce măsură această situaţie este cauzată (total sau parţial) de problemele de 
sănătate pe care le are. Problemele legate de transportul spre/ de la locul de muncă se referă la 
dificultăţi legate de accesul în clădire, de urcarea /coborârea în/ din mijlocul de transport, 
necesitatea existenţei unui mijloc de transport cu adaptări speciale, necesitatea existenţei unui 
însoţitor, etc. 
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Chiar şi în situaţia în care respondentul beneficiază de adaptări ale mijloacelor de transport / 
asistenţă acordată în timpul transportului, câtă vreme, în absenţa acestora, problema de sănătate 
i-ar crea dificultăţi legate de transport, se va bifa codul  1 (da). 
În cazul în care persoana lucrează în gospodăria agricolă proprie (şi acest fapt nu se datorează  
problemelor de sănătate şi dificultăţilor legate de transport pe care aceasta le-ar genera) - se va 
bifa codul 2. 
 
Se va bifa codul 1  („da”) şi în cazul răspunsurilor aproximative: „da, uneori”,  „da, zilnic”, „da, 
săptămânal”, „da, lunar”, „da, într-o oarecare măsură”. 
 
 
Următoarele 3 întrebări (I6÷I8), se referă la formele de ajutor/ sprijin de care persoanele cu 
probleme de sănătate beneficiază în desfăşurarea activităţii profesionale. Acestea pot fi: 
-  asistenţă personală în sensul de ajutor/ sprijin oferit de către membrii familiei, prieteni, colegi 
pentru desfăşurarea activităţii profesionale 
- asigurarea de echipamente tehnice speciale (de ex. imprimante în sistemul braille - pentru 
nevăzători) sau adaptări la locul de muncă (de exemplu: rampe de acces, scaun ergonomic etc.) 
- condiţii speciale la locul de muncă (de ex. program decalat sau flexibil, muncă sedentară etc.) 
 

 
Întrebarea 6  
6. Din cauza problemelor de s ănătate declarate anterior beneficia ţi de asisten ţă personal ă, 

în sensul de sprijin oferit de c ătre membrii familiei, prieteni sau colegi pentru a vă putea 
desf ăşura activit ăţile profesionale?  

• DA ................................................................................................................................1� 
• NU ................................................................................................................................2� 
• persoana refuză să răspundă ..............................................................................................3� 

ASIST1 

 
Scopul întrebării este de a identifica persoanele care, din cauza problemelor de sănătate,  
beneficiază de asistenţă personală fără de care desfăşurarea activităţii profesionale ar fi imposibilă 
sau dificilă. 
 
"Asistenţă personală" - se referă la ajutor/ sprijin oferit de către membrii familiei, rude, prieteni. 
Atenţie! Asistenţă personală - nu se referă la sprijin financiar. 
 
Exemplu: 
Pentru a-şi putea desfăşura activitatea, o persoană surdo-mută este asistată în activitatea sa de un 
interpret al limbajului semnelor.   
 
Întrebarea 7  
7. Din cauza problemelor de s ănătate declarate anterior beneficia ţi de echipamente 

speciale sau adapt ări speciale la locul de munc ă pentru a v ă putea desf ăşura activit ăţile 
profesionale?  

• DA ................................................................................................................................1� 
• NU ................................................................................................................................2� 
• persoana refuză să răspundă ..............................................................................................3� 

ADAPT1 

 
Scopul întrebării este de a identifica persoanele care, din cauza problemelor de sănătate, 
beneficiază la locul de muncă de echipamente speciale sau adaptări ale locului de muncă fără de 
care desfăşurarea activităţii profesionale ar fi imposibilă sau dificilă. 
 
Prin "echipament special" se înţelege o gamă largă de echipamente/ dispozitive sau adaptări ale 
acestora menite a face posibilă desfăşurarea activităţii persoanei, de exemplu: 

- cititor de ecran; 
- telefon cu adaptări (de ex. activat prin comandă vocală); 
- computer cu adaptări (de ex. cu comanda vocală în loc de tastatură / mouse, cu tastatură 

adaptată doar pentru mâna stângă etc.); 
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- sintetizator de voce; 
- imprimante Braille.  

Prin "adaptări la locul de muncă" se înţelege adaptări arhitecturale ale locului de muncă, cum ar fi: 
- adaptarea intrării în clădire; 
- existenţa unei parcări adecvate; 
- existenţa unor rampe de acces şi/ sau balustrade; 
- toalete/băi adaptate; 
- lifturi accesibile; 
- staţie de lucru modificată/adaptată. 
 

Întrebarea 8  
8. Din cauza problemelor de s ănătate declarate anterior beneficia ţi de condi ţii speciale la 

locul de munc ă pentru a v ă putea desf ăşura activit ăţile profesionale, cum ar fi: 
- să desf ăşuraţi munc ă sedentar ă; 
- să lucra ţi la domiciliu; 
- să beneficia ţi de program flexibil;  
- să desf ăşuraţi activit ăţi cu grad redus de stres?  
• DA ................................................................................................................................1�  
• NU ................................................................................................................................2� �15 
• persoana refuză să răspundă ................................................................ 3�  

COND1 
 
Scopul întrebării este de a identifica persoanele care, din cauza problemelor de sănătate, 
beneficiază la locul de muncă de condiţii speciale fără de care desfăşurarea activităţii profesionale ar 
fi imposibilă sau dificilă.  
 
"Condiţii speciale la locul de muncă" se referă la o multitudine de aranjamente şi măsuri adoptate în 
vederea facilitării activităţii persoanelor cu probleme de sănătate, cum ar fi aranjamente legate de: 

- tipul muncii desfăşurate: posibilitatea de a face munci mai uşoare sau cu grad redus de 
stres, doar activităţi sedentare, de a nu lucra în aer liber etc.; 

- programul de lucru: orarul de lucru al respondentului a fost adaptat nevoilor sale (poate 
lucra mai puţine ore, îşi poate personaliza programul de lucru etc.); 

- programul de lucru al colegilor (cu care interacţionează în cadrul activităţii profesionale) a 
fost modificat astfel încât să satisfacă nevoile respondentului; 

- lucrul la domiciliu (eventual, conectându-se la echipamentele IT ale angajatorului).   
 

II. Întreb ări adresate persoanelor care NU lucreaz ă (şomeri sau inactivi)  
(Pentru a verifica dacă persoana lucrează sau nu consultaţi chestionarul CI: 

persoana care NU lucrează nu are completat niciun cod la I5 din CI) 

 
Următoarele 6 întrebări (I9÷I14) se adresează persoanelor care nu lucrează. Deşi întrebările ar 
putea părea lipsite de sens pentru persoanele care nu lucrează, în special pentru unele categorii 
(de ex. pensionari, persoane care nu au lucrat niciodată) este important ca şi acestea să încerce 
să formuleze un răspuns, având în vedere că, poate tocmai absenţa unor măsuri de sprijin este 
motivul pentru care nu muncesc sau nu au muncit niciodată. Evident, în cazul acestora, răspunsul 
se va referi la o situaţie ipotetica (dacă ar lucra).  
 
Întrebarea 9  

9. Problemele de s ănătate declarate la întrebarea 1 v-ar afecta capacita tea de a lucra cu 
program complet de lucru?  

• DA ................................................................................................................................1� 
• NU ................................................................................................................................2� 
• persoana refuză să răspundă ..............................................................................................3� 

LIMPROG2 

Respondentul va trebui să evalueze dacă, din cauza problemei de sănatate pe care o are, numărul 
de ore pe care ar fi capabil să le lucreze într-o săptămână ar fi mai mic decât durata normală a 
programului complet de lucru.  
Întrebarea se referă strict la capacitatea persoanei în relaţie cu problemele de sănătate declarate.  
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Se va bifa codul 1  („da”) şi în cazul răspunsurilor aproximative: „da, uneori”,  „da, zilnic”, „da, 
săptămânal”, „da, lunar”, „da, într-o oarecare măsură”. 
 
Întrebarea 10  
10. Problemele de s ănătate declarate anterior v -ar putea afecta capacitatea de a desf ăşura 

anumite activit ăţi profesionale, cum ar fi: 
- să staţi aşezat o perioad ă lung ă de timp; 
- să lucra ţi în spa ţiu deschis; 
- să manipula ţi/ridica ţi obiecte grele etc.?  

• DA ................................................................................................................................1� 
• NU ................................................................................................................................2� 
• persoana refuză să răspundă ..............................................................................................3� 

TIPACTI2 

 
Respondentul va trebui să evalueze, dacă, din cauza problemelor de sănătate pe care le are, 
există anumite activităţi profesionale pe care nu ar fi capabil să le desfăşoare (deşi ar dori şi ar 
putea să o facă dacă nu ar fi bolnav). „Nu ar fi capabil să desfăşoare anumite activităţi” se referă la 
situaţii ca de exemplu: nu ar putea manipula/ ridica obiecte grele; nu ar putea lucra în spaţiu 
deschis / închis; nu ar putea sta aşezat o perioadă lungă de timp precum şi situaţii în care, din 
cauza problemei de sănătate nu a putut obţine calificarea necesară desfăşurării unei anumite 
activităţi (pe care şi-ar dori să o desfăşoare). 
 
Întrebarea se referă la capacitatea persoanei viv-a-vis de dorinţa acesteia şi în relaţie cu 
problemele de sănătate declarate.  
 
Se va bifa codul 1  („da”) şi în cazul răspunsurilor aproximative: „da, uneori”,  „da, zilnic”, „da, 
săptămânal”, „da, lunar”, „da, într-o oarecare măsură”. 
 
Întrebarea 11  
11. Problemele de s ănătate declarate anterior v -ar putea cre ea probleme în ceea ce 

prive şte transportul spre/de la locul de munc ă? 
• DA ................................................................................................................................1� 
• NU ................................................................................................................................2� 
• persoana refuză să răspundă ..............................................................................................3� 

LIMTRANS2 

 
Respondentul va trebui să evalueze dacă problemele de sănătate pe care le are i-ar crea dificultăţi 
legate de transportul spre/ de la un eventual loc de muncă. Problemele legate de transportul spre/ 
de la locul de muncă se referă la probleme legate de accesul în clădire, de urcarea /coborârea în/ 
din mijlocul de transport, necesitatea existenţei unui mijloc de transport cu adaptări speciale, 
necesitatea existentei unui însoţitor, etc. 
 
Chiar şi în situaţia în care respondentul ar putea beneficia de adaptări ale mijloacelor de transport / 
asistenţă acordată în timpul transportului, câtă vreme, în absenţa acestora, problema de sănătate 
i-ar crea dificultăţi legate de transport, se va bifa codul  1 (da). 
 
Se va bifa codul 1  („da”) şi in cazul răspunsurilor aproximative de genul: „da, uneori”,  „da, zilnic”, 
„da, săptămânal”, „da, lunar”, „da, într-o oarecare măsură”. 
 
 
Următoarele 3 întrebări (I12÷I14) se referă la formele de ajutor/ sprijin de care persoanele cu 
probleme de sănătate ar avea nevoie pentru desfăşurarea activităţii profesionale. Acestea pot fi: 
- asistenţă personală în sensul de ajutor/ sprijin oferit de către membrii familiei, prieteni, colegi 

pentru desfăşurarea activităţii profesionale 
- asigurarea de echipamente tehnice speciale (de ex. imprimante în sistemul braille - pentru 

nevăzători) sau adaptări la locul de muncă (de exemplu: rampe de acces, scaun ergonomic etc.) 
- condiţii speciale la locul de muncă (de ex. program decalat sau flexibil, muncă sedentară etc.) 
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Întrebarea 12  
12. Din cauza problemelor de s ănătate declarate anterior, a ţi avea nevoie de asisten ţă 

personal ă, în sensul de sprijin oferit de c ătre membrii familiei, prieteni sau colegi 
pentru a v ă putea desf ăşura activit ăţile profesionale?  

• DA ................................................................................................................................1� 
• NU ................................................................................................................................2� 
• persoana refuză să răspundă ..............................................................................................3� 

ASIST2 

Scopul întrebării este de a identifica persoanele cu probleme de sănătate care ar avea nevoie de 
asistenţă personală pentru a-şi putea desfăşura activitatea. 

  
"Asistenţă personală" - se referă la ajutor/ sprijin oferit de către membrii familiei, rude, prieteni. 
 
Întrebarea 13  
13. Din cauza problemelor de s ănătate declarate anterior, a ţi avea nevoie s ă beneficia ţi de 

echipamente speciale sau adapt ări speciale la locul de munc ă pentru a v ă putea 
desfăşura activit ăţile profesionale?  

• DA ................................................................................................................................1� 
• NU ................................................................................................................................2� 
• persoana refuză să răspundă ..............................................................................................3� 

ADAPT2 
Scopul întrebării este de a identifica persoanele care, din cauza problemelor de sănătate, ar avea 
nevoie pentru a-şi desfăşura activitatea, de echipamente speciale sau adaptări ale locului de muncă. 

 
Prin "echipament special" se înţelege o gamă largă de echipamente/ dispozitive sau adaptări ale 
acestora menită menite a face posibilă activitatea persoanei, de exemplu: 

- cititor de ecran; 
- telefon cu adaptări (de ex. activat prin comandă vocală); 
- computerului cu adaptări (de ex. cu comanda vocală în loc de  tastatură / mouse, cu tastatură 

adaptată doar pentru mâna stângă etc.); 
- sintetizator de voce; 
- imprimante Braille. 

Prin "adaptări la locul de muncă" se înţelege adaptări arhitecturale ale locului de muncă, cum ar fi: 
- adaptarea intrării în clădire; 
- existenţa unei parcări adecvate; 
- existenţa unor rampe de acces şi/ sau balustrade; 
- toalete/băi adaptate; 
- lifturi accesibile; 
- staţie de lucru modificată/adaptată. 

 
Întrebarea 14  
14. Din cauza problemelor de s ănătate declarate anterior, a ţi avea nevoie s ă beneficia ţi de 

condi ţii speciale la locul de munc ă pentru a v ă putea desf ăşura activit ăţile 
profesionale, cum ar fi: 

- să desf ăşuraţi munc ă sedentar ă; 
- să lucra ţi la domiciliu; 
- să beneficia ţi de program flexibil;  
- să desf ăşuraţi activit ăţi cu grad redus de stres?  

• DA ................................................................................................................................1� 
• NU ................................................................................................................................2� 
• persoana refuză să răspundă ..............................................................................................3� 

COND2 
 
Scopul întrebării este de a identifica persoanele care, din cauza problemelor de sănătate, ar avea 
nevoie pentru a-şi putea desfăşura activitatea, de condiţii speciale la locul de muncă. 
 
"Condiţii speciale la locul de muncă" se referă la o multidudine de aranjamente şi măsuri adoptate în 
vederea facilitării activităţii persoanelor cu probleme de sănătate, cum ar fi aranjamente legate de: 

- tipul muncii desfăşurate: posibilitatea de a face munci mai uşoare sau cu grad redus de 
stres, doar activităţi sedentare, de a nu lucra în aer liber etc.; 

- programul de lucru: orarul de lucru adaptat nevoilor sale (să poată lucra mai puţine ore, să 
îşi poată personaliza programul de lucru etc.); 
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- programul de lucru al colegilor (cu care interacţionează în cadrul activităţii profesionale) să 
fie modificat astfel încât să satisfacă nevoile respondentului; 

- lucrul la domiciliu (eventual, conectându-se la echiamentele IT ale angajatorului).   
 

DIFICULTĂŢ I  ÎN GESTIONAREA ACTIVIT ĂŢ ILOR COTIDIENE  

 
Scopul întrebărilor I15÷I24 este de a identifica dificultăţile cu care persoanele se confruntă în 
realizarea activităţilor zilnice şi se adresează tuturor persoanelor. Se vor lua în considerare 
diversele situaţii cărora respondentul trebuie să le facă faţă zilnic  sau cele cu care este posibil să 
se confrunte. Nu se vor lua în calcul eventualele situa ţii temporare  (care durează sau este de 
aşteptat să dureze mai puţin de 6 luni). Dificultăţile pe care o persoană le poate întâmpina în 
îndeplinirea activităţilor zilnice se referă atât la limitări funcţionale, fizice cât şi la probleme de 
comunicare şi abilităţi sociale. 
 
Întrebările investighează limitările în actul fizic al îndeplinirii unei anumite activităţi şi nu limitările 
care se datorează altor probleme de funcţionare. Spre exemplu, un nevăzător nu ar trebui să 
raporteze dificultăţi de deplasare (decât dacă acestea se datorează funcţionării defectuase a 
apratului locomotor sau unor afecţiuni neurologice). 
 
Întrebarea 15: 
15. Ave ţi dificult ăţi de vedere indiferent dac ă folosi ţi sau nu, în mod obi şnuit, ochelari sau 

lentile de contact?  
În cazul persoanelor care folosesc ochelari sau lentile de contact şi acestea sunt eficiente (văd bine atunci 

când le folosesc) se va bifa codul 2. 
De exemplu: nu vedeţi clar literele dintr-un ziar sau chipul unei persoane. 

• DA ................................................................................................................................1 � 
• NU ................................................................................................................................2 � 
• persoana refuză să răspundă ................................................................................................3 � 

VAZ 
 
Se va bifa codul 1  (are dificultăţi) - în cazul persoanelor care au dificultăţi în îndeplinirea unor 
sarcini precum: 

- sesizarea formelor, dimensiunilor şi conturului obiectelor îndepărtate (de ex. nu poate 
vedea chipul unei persoane aflată la o distanţă de câţiva metri); 

- sesizarea formelor, dimensiunilor şi conturului obiectelor aflate în apropiere (de ex. nu 
poate distinge literele dintr-un ziar); 

- sesizarea şi diferenţierea culorilor (de ex. este daltonist), a contrastelor (de ex. nu poate 
identifica o figură pe un fundal), a modificărilor de intensitate a luminii etc. 

 
În cazul persoanelor care folosesc dispozitive ajutătoare pentru îmbunătăţirea vederii (ochelari, 
lentile de contact) se va proceda astfel: 

- dacă dispozitivele respective sunt eficiente (persoana nu are dificultăţi de vedere atunci 
când le foloseşte) - se va bifa codul 2  (nu are dificultăţi) 

- dacă dispozitivele respective nu sunt eficiente (persoana are dificultăţi de vedere deşi le 
foloseşte) - se va bifa codul 1  (are dificultăţi) 

 
Întrebarea 16:  
16. Ave ţi dificult ăţi auditive indiferent dac ă folosi ţi sau nu, în mod obi şnuit, aparat auditiv?  
În cazul persoanelor care folosesc aparat auditiv şi acesta este eficient (aud bine atunci când îl folosesc) 

se va bifa codul 2. 
De exemplu: nu puteţi să auziţi ce se spune într-o conversaţie pe care o purtaţi cu o altă persoană. 

• DA ................................................................................................................................1 � 
• NU ................................................................................................................................2 � 
• persoana refuză să răspundă ................................................................................................3 � 

AUZ 
 
Se va bifa codul 1  (are dificultăţi) - în cazul persoanelor care au dificultăţi în îndeplinirea unor 
sarcini precum: 

- detectarea prezenţei sunetelor;  
- localizarea sursei sunetelor şi identificarea direcţiei din care vine sunetul; 
- identificara limbajului vorbit şi distingerea acestuia între alte sunete (de ex. nu poate auzi 

ce se spune într-o conversaţie cu o altă persoană, într-o sală unde este zgomot); 



 13

- combinarea sunetelor auzite cu ambele urechi. 
În cazul persoanelor care folosesc dispozitive ajutătoare pentru îmbunătăţirea auzului (aparat 
auditiv) se va proceda astfel: 

- dacă dispozitivele respective sunt eficiente (persoana nu are dificultăţi de auz atunci când 
le foloseşte) - se va bifa codul 2  (nu are dificultăţi); 

- dacă dispozitivele respective nu sunt eficiente (persoana are dificultăţi de auz deşi le 
foloseşte) - se va bifa codul 1  (are dificultăţi). 

 
Întrebarea 17:  
17. Ave ţi dificult ăţi locomotori i (de deplasare)?  

De exemplu: nu puteţi să mergeţi pe jos sau să urcaţi/coborâţi treptele scărilor. 
• DA ...................................................................................................................................................1 � 
• NU ...................................................................................................................................................2 � 
• persoana refuză să răspundă .........................................................................................................3 � 

DEPL 
 
Se va bifa codul 1  (are dificultăţi) –  pentru persoanele care declară că au dificultăţi în îndeplinirea 
unor sarcini precum: 

- mersul pe jos pe distanţe scurte (de exemplu: prin camere, hoteluri, în interiorul unei clădiri 
sau pe distanţe scurte în aer liber) sau pe distanţe mai lungi;  

- urcatul/ coborâtul treptelor; 
- ocolirea obstacolelor. 

 
Spre deosebire de întrebările anterioare, utilizarea dispozitivelor de îmbunătăţire a funcţiei 
locomotorii (de ex. baston, cadru, cârje, etc.) nu va fi luată în considerare. Întrebarea se referă la 
măsura în care respondentul poate îndeplini sarcina fără ajutorul  unui dispozitiv. Astfel, în cazul 
unei persoane care poate realiza sarcina respectivă fără dificultate doar ajutându-se de un astfel 
de dispozitiv, se va trece codul 1  (are dificultăţi de deplasare). 
 
Întrebarea 18:  
18. Ave ţi dificult ăţi în a vă ridica (de pe un scaun) sau a v ă aşeza (pe un scaun)?  
 

• DA ...................................................................................................................................................1 � 
• NU ...................................................................................................................................................2 � 
• persoana refuză să răspundă .........................................................................................................3 � 

STAT 
 
Se va bifa codul 1  (are dificultăţi) - în cazul persoanelor care au dificultăţi în îndeplinirea unor 
sarcini precum: 

- schimbarea poziţiei din aşezat în poziţia ridicat  în cazul în care  este necesar ( de ex: 
persoana nu se poate ridica în picioare după o perioadă de timp petrecută în poziţia aşezat 
sau invers). 

 
Întrebarea 19:  
19. Aveţi dificult ăţi de memorie sau de concentrare?  

De exemplu: să vă amintiţi subiectul unui articol din ziar sau să număraţi restul primit la cumpărături. 
• DA ...................................................................................................................................................1 � 
• NU ...................................................................................................................................................2 � 
• persoana refuză să răspundă .........................................................................................................3 � 

MEMO 
 
Se va bifa codul 1  (are dificultăţi) - în cazul persoanelor care au dificultăţi în îndeplinirea unor 
sarcini precum: 

- înregistrarea, stocarea şi rememorarea informaţiilor (pe termen lung sau scurt) şi utilizarea 
acestora când este necesar (de ex. nu poate să îşi amintească un eveniment din familie 
legat de ziua de naştere, ziua căsătoriei, subiectul unui articol din ziar, etc.); 

- menţinerea atenţiei (concentrării) pe o perioadă dată de timp (de ex. la un curs). 
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Întrebarea 20:  
20. Ave ţi dificult ăţi de comunicare?  

De exemplu: să înţelegeţi sau să fiţi înţeles într-o conversaţie. 
• DA ...................................................................................................................................................1 � 
• NU ...................................................................................................................................................2 � 
• persoana refuză să răspundă .........................................................................................................3 � 

COMU 
 
Se va bifa codul 1  (are dificultăţi) - în cazul persoanelor care au dificultăţi în îndeplinirea unor 
sarcini precum: 

- receptarea mesajelor transmise prin vorbire, semne, simboluri, gesturi (de ex. înţelegerea 
mesajelor vorbite / scrise - inclusiv prin Braille în cazul persoanelor nevăzătoare, a celor 
transmise  prin gesturi,  simboluri - semne de circulaţie, de avertizare); 

- producerea de mesaje prin: vorbire – producerea de cuvinte, expresii şi fragmente mai lungi, 
de gesturi, simboluri. 

 
Exemplu: 
O persoană surdo-mută care cunoaşte şi poate comunica prin limbajul semnelor nu are dificultăţi 
de comunicare; la fel un nevăzător care cunoaşte sistemul de scriere Braille.  
 
Întrebarea 21:  
21. Ave ţi dificult ăţi de mobilitate?  
De exemplu: - să vă întindeţi în sensul mobilităţii corpului, a mâinilor, pentru a ajunge la un anumit obiect. 

• DA ...................................................................................................................................................1 � 
• NU ...................................................................................................................................................2 � 
• persoana refuză să răspundă .........................................................................................................3 � 

MOBI 
 
Se va bifa codul 1  (are dificultăţi) - în cazul persoanelor care au dificultăţi în îndeplinirea unor 
sarcini precum: 

- a se întinde pentru a ajunge la un obiect, ca de exemplu: a se întinde peste o masă sau o 
bancă pentru a lua o carte; 

 
Întrebarea 22:  
22. Ave ţi dificult ăţi în a ridica şi a transporta obiecte?  

De exemplu: ridicatul de jos al unei sacoşi (cu 1 kg de cartofi) şi căratul ei. 
• DA ...................................................................................................................................................1 � 
• NU ...................................................................................................................................................2 � 
• persoana refuză să răspundă .........................................................................................................3 � 

RIDIC 
 
Se va bifa codul 1  (are dificultăţi) - în cazul persoanelor care au dificultăţi în îndeplinirea unor 
sarcini precum: 

- a ridica şi transporta/muta un obiect dintr-un loc în altul folosind mâinile, braţele sau palmele 
(de exemplu: a ridica şi duce în mână o geantă). 

 
Întrebarea 23:  
23. Ave ţi dificult ăţi în a vă apleca?  

De exemplu: să vă aplecaţi pentru a ridica un obiect de jos 
• DA ...................................................................................................................................................1 � 
• NU ...................................................................................................................................................2 � 
• persoana refuză să răspundă .........................................................................................................3 � 

BEND 
 
Se va bifa codul 1  (are dificultăţi) - în cazul persoanelor care au dificultăţi în îndeplinirea unor 
sarcini precum: 

- aplecarea spatelui în jos sau în lateral, la nivelul trunchiului pentru a ajunge la un obiect aflat 
jos  
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Întrebarea 24:  
24. Ave ţi dificult ăţi în a manevra un obiect?  

De exemplu: să vă folosiţi mâinile (palmele/degetele) pentru a apuca, strânge, răsuci/mânui un obiect. 
• DA ...................................................................................................................................................1 � 
• NU ...................................................................................................................................................2 � 
• persoana refuză să răspundă .........................................................................................................3 � 

HOLD 
 
Se va bifa codul 1  (are dificultăţi) - în cazul persoanelor care au dificultăţi în îndeplinirea unor 
sarcini precum: 

- a-şi folosi mâinile pentru a apuca şi ridica de jos un obiect mic cu ajutorul degetelor (de 
exemplu: a lua un stilou sau pix de pe masă); 

- a apuca folosind una sau ambele mâini pentru a prinde şi a ţine un obiect (o unealtă sau 
mânerul uşii etc.); 

- a manevra/manipula cu mâinile obiecte mici. 
 
Întrebarea 25:  

25. Dintre dificult ăţile men ţionate anterior, respectiv la întreb ările 15-24, v ă rog s ă preciza ţi 
care vă afectează via ţa cotidian ă în cea mai mare m ăsur ă, în ordinea severit ăţii. (Se 
înscrie numărul corespunzător al întrebării/întrebărilor la care respondentul a răspuns afirmativ). 

• prima cea mai severă  ................................................................................................|_ |_ |  DIF1 

• a doua cea mai severă  ................................................................................................|_ |_ |  DIF2 

• persoana nu are dificultăţi în gestionarea activităţilor cotidiene ................................1� �Filtru 3  
DIF 

 
Pentru a răspunde la această întrebare, dacă este cazul, îi veţi reaminti respondentului care sunt 
activităţile în a căror realizare, conform propriilor declaraţii, întâmpină dificultăţi (întrebările de la 
I15 la I24 la care respondentul a răspuns cu „da”).  

- dacă la întrebările de la I15 la I24  s-a indicat o dificultate (un singur cod 1)  aceasta este, 
desigur, "prima cea mai severă", iar numărul întrebării respective (de exemplu: 22 – dificultăţi 
în a ridica sau transporta obiectele) se va prelua la întrebarea 25, în spaţiul rezervat (DIF1) şi 
se va trece la întrebarea I26; 

- dacă la întrebările de la I15 la I24 s-au indicat mai multe dificultăţi (la mai multe întrebări   s-a 
răspuns cu codul 1) - la întrebarea 25 respondentul va trebui să indice două dintre acestea, 
în ordinea descrescătoare a severităţii (prima cea mai severă - DIF1, a doua cea mai severă 
– DIF2) şi se va trece la întrebarea I26; 

- dacă la întrebările de la I15 la I24 nu a fost indicată nicio dificultate (la toate întrebările s-a 
răspuns cu codul 2) – la întrebarea 25 se va bifa căsuţa din dreptul codului 1 (persoana nu 
are dificultăţi în gestionarea activităţilor cotidiene) şi se va trece la întrebarea I38. 

- în cazul în care la toate întrebările de la I15 la I24 s-a răspuns cu codul 3 (refuz de răspuns), 
veţi adresa totuşi întrebarea I25 respondentului. Dacă şi de data aceasta refuză să 
răspundă, veţi bifa codul 1 la I25 şi veţi continua continua conform instrucţiunilor de salt din 
chestionar.  

- severitatea (gravitatea) se apreciaz ă în funcţie de impactul asupra vieţii respondentului. 
 
 
 

LIMITAREA ACTIVIT ĂŢ I I  PROFESIONALE 
- din cauza dif icult ăţ i lor în gestionarea act ivi t ăţ i lor cot idiene -  

 
Modulul "Limitarea activităţii profesionale - din cauza dificultăţilor în gestionarea activităţilor 
cotidiene " conţine 12 întrebări grupate în 2 secţiuni: 
 
I. Întreb ări adresate persoanelor care lucreaz ă (persoane ocupate)  - 6 întrebări (I26 ÷ I31) 
II. Întreb ări adresate persoanelor care nu lucreaz ă (şomeri sau inactivi) - 6 întrebări (I32  ÷ 
I37) 
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Cele 2 secţiuni conţin întrebări "în oglindă", informaţiile colectate fiind identice, dar modul de 
adresare este adaptat situaţiei respondentului (ceea ce diferă de fapt este timpul verbului folosit în 
întrebare "vă afectează" / "v-ar afecta", "beneficiaţi" / "aţi avea nevoie să beneficiaţi"). 
 
 

FILTRU 2 
• Dacă persoana lucrează �I26 (se vor completa întrebările I26÷I31) 

• Dacă persoana NU lucrează �I32 (se vor completa întrebările I32÷I37)  
 
Conform instrucţiunilor din filtrul 2 care precede modulul: 

- persoanele care lucrează (persoane ocupate) - răspund la întrebările I26 ÷ I31 
- persoanele care nu lucrează (şomeri sau persoane inactive) - răspund la întrebările I32 ÷ I37. 

 
 
Pentru a verifica dacă persoana lucrează sa nu vă rugăm consultaţi chestionarul CI : 

- persoana care lucrează are completat unul din codurile 1, 2, 3, 4, 5, 6 la I5 
(STAP) din CI; 

-  persoana care NU lucrează nu a completat  I5 (STAP) din CI. 
 

 
Pentru o mai bună înţelegere a modului în care se completează aceste întrebări vă recomandăm 
să citiţi exemplele de completare de la finalul prezentelor instrucţiuni. 
 
 

I. Întreb ări adresate persoanelor care lucreaz ă (persoane ocupate) 
(Pentru a verifica dacă persoana lucrează sau nu consultaţi chestionarul CI: 

persoana care lucrează are completat la I5 din CI unul dintre codurile 1÷6) 

 
Următoarele 6 întrebări (I26÷I31) se adresează persoanelor care lucrează.  
 
Precizările metodologice pentru întrebările din acest modul sunt identice cu cele de la întrebările 
I3÷I8, cu deosebirea că raportarea se face la dificultăţile cotidiene indicate la întrebările I15÷I24 şi 
nu la problemele de sănătate de la întrebarea I1. 
 
 

II. Întreb ări adresate persoanelor care NU lucreaz ă (şomeri sau inactivi) 
(Pentru a verifica dacă persoana lucrează sau nu consultaţi chestionarul CI: 

persoana care NU lucrează nu are completat niciun cod la I5 din CI) 

 
Următoarele 6 întrebări (I32÷I37) se adresează persoanelor care nu lucrează. Deşi întrebările ar 
putea părea lipsite de sens pentru persoanele care nu lucrează, în special pentru unele categorii 
(de ex. pensionari, persoane care nu au lucrat niciodată) este important ca şi acestea să încerce 
să formuleze un răspuns, având în vederea că, poate tocmai absenţa unor măsuri de sprijin este 
motivul pentru care nu muncesc sau nu au muncit niciodată. Evident, în cazul acestora, răspunsul 
se va referi la o situaţie ipotetica (dacă ar lucra).  
 
Precizările metodologice pentru întrebările din acest modul sunt identice cu cele de la întrebările 
I9÷I14, cu deosebirea că raportarea se face la dificultăţile cotidiene indicate la întrebările I15÷I24 şi 
nu la problemele de sănătate de la întrebarea I1. 
 

ALTE CAUZE CARE LIMITEAZ Ă ACTIVITATEA PROFESIONAL Ă 
 
Conform instrucţiunilor de salt din chestionar: 
I38 se adresează persoanelor care lucrează (persoane ocupate) 
I39 – pentru persoanelor care nu lucrează (şomeri sau persoane inactive) 
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I. Întrebare adresat ă persoanelor care lucreaz ă (persoane ocupate) 
(Pentru a verifica dacă persoana lucrează sau nu consultaţi chestionarul CI: 

persoana care lucrează are completat la I5 din CI unul dintre codurile 1÷6) 

 
Întrebarea 38 

38. Independent de problemele de s ănătate sau dificult ăţile cotidiene, men ţionate anterior 
(la I1 şi I15÷÷÷÷I24), care este principala cauz ă care vă limiteaz ă/ restric ţionează 
desf ăşurarea activit ăţii profesionale? 

De exemplu: 
- să desfăşuraţi anumite activităţi profesionale; 
- să lucraţi numărul de ore dorit; 
- să ajungeţi spre/de la locul de muncă. 

• persoana nu are calificarea sau experienţa necesară  ..........................................................1�  
• lipsa unui loc de muncă convenabil ......................................................................................2�  
• lipsa mijloacelor de transport spre/de la locul de muncă 3�  
• lipsa flexibilităţii din partea angajatorului ................................................................ 4�  
• încetarea sau diminuarea unor prestaţii sociale ................................................................5� �40 
• reponsabilităţile familiale ................................................................................................6�  
• motive personale  ................................................................................................ 7�  
• alt motiv ................................................................................................................................8�  
• persoana nu are dificultăţi în activitatea profesională ............................................................9�  
• persoana refuză să răspundă  ..............................................................................................10�  

MOTPRIM1 

 
Scopul întrebării este de a identifica principalele motive (altele decât problemele de sănătate sau 
dificultăţile proprii în desfăşurarea unor activităţi de zi cu zi) care limitează persoanele ocupate în a: 

- lucra numărul de ore pe care doresc să îl lucreze; 
- a desfăşura activităţile profesionale pe care ar dori să le desfăşoare; 
- ajunge spre/ de la locul de muncă. 

 
Exemple: 

- Un inginer lucrează ca magazioner deoarece în zona în care locuieşte nu există oportunităţi 
de angajare în profesia pentru care este calificat (şi pe care ar dori să o facă) – în acest caz 
se va bifa codul 2 ; 

- Un profesor lucrează cu jumătate de normă la o şcoală dintr-o comună situată la o oarecare 
distanţă de domiciliu. Ar dori să lucreze cu normă întreagă dar acest lucru nu este posibil 
deoarece după ora 14 transportul între localitatea unde îşi are locul de muncă şi cea de 
domiciliu se desfăşoară cu dificultate – în acest caz se va bifa codul 3. 

o persoană beneficiază de pensie de urmaş, dacă ar lucra ar însemna să piardă 
această pensie ceea ce nu este convenabil din punct de vedere financiar. În acest 
caz se va bifa codul  5.  
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II. Întrebare adresat ă persoanelor care NU lucreaz ă (şomeri sau inactivi) 
(Pentru a verifica dacă persoana lucrează sau nu consultaţi chestionarul CI: 

persoana care lucrează are completat la I5 din CI unul dintre codurile 1÷6) 

 
Întrebarea 39  
39. Independent de problemele de s ănătate sau dificult ăţile cotidiene, men ţionate anterior 

(la I1 şi I15÷÷÷÷I24), care ar fi principala cauz ă care v-ar limita/ restrictiona desf ăşurarea 
activit ăţii profesionale? 

De exemplu: 
- să desfăşuraţi anumite activităţi profesionale; 
- să lucraţi numărul de ore dorit; 
- să ajungeţi spre/de la locul de muncă. 

• persoana nu are calificarea sau experienţa necesară  .......................................................... 1� 
• lipsa unui loc de muncă convenabil ...................................................................................... 2� 
• lipsa mijloacelor de transport spre/de la locul de muncă ....................................................... 3� 
• lipsa flexibilităţii din partea angajatorului ............................................................................... 4� 
• încetarea sau diminuarea unor prestaţii sociale ................................................................ 5� 
• reponsabilităţile familiale ................................................................................................ 6� 
• motive personale  ................................................................................................................. 7� 
• alt motiv ................................................................................................................................ 8� 
• persoana nu ar avea dificultăţi în activitatea profesională ..................................................... 9� 
• persoana refuză să răspundă  ..............................................................................................10� 
• nu e cazul, persoana lucrează  .............................................................................................11� 

MOTPRIM2 
 
Scopul întrebării este de a identifica principalele motive (altele decât problemele de sănătate sau 
dificultăţile proprii în desfăşurarea unor activităţi de zi cu zi) care pot limita (conform opiniei 
respondentului) persoanele neocupate (inactivi sau şomeri) în a: 

- lucra numărul de ore pe care doresc să îl lucreze; 
- a desfăşura activităţile profesionale pe care ar dori să le desfăşoare; 
- ajunge spre/ de la locul de muncă. 

 
Evident, în cazul acestor persoane, este vorba de o situaţie ipotetică (dacă ar lucra). 
 
Exemplu: 

- O tânără mamă nu ar putea lucra cu program complet din cauza responsabilităţilor familiale  
– în acest caz se va bifa codul 6 . 
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III. Structura chestionarului -  instruc ţiuni de navigare prin chestionar 

 

 
 

PROBLEME DE S ĂNĂTATE DE 
LUNGĂ  DUR ATĂ  

I 1 ;  I2  

Dacă  a re  ce l  pu ţ i n  o  prob lemă  de  sănă t a te  
( I 1=1÷17)  ş i  I 2≠0  

LIM ITARE A ACTIVIT ĂŢ I I  PROFESION ALE  
d in  cauza prob lemelo r  de  s ăna ta te   

F ILTRU 1  

dacă persoana lucrează 
(STAP din CI = 1,2,3,4,5,6) 

dacă persoana nu lucrează 
(STAP din CI = necompletat) 

Întreb ări adresate persoanelor 
care lucreaz ă (persoane 

ocupate) 
I1÷I8 

 

Întreb ări adresate persoanelor 
care nu lucreaz ă (şomeri şi 

inactivi ) 
I9÷I14 

 

 

LIM ITARE A ACTIVIT ĂŢ I I  PROFESION ALE  
d in  cauza d i f i cu l t ăţ i l o r  în  gest ionarea 

ac t i v i t ăţ i l o r  co t id iene  
F ILTRU 2  

Dacă  nu  are  n ic i o  prob lemă  de  
sănă t a te  ( I1=18)  ş i  I 2=0  

DIFICULTĂŢ I  ÎN GES TIONARE A ACTIVI T ĂŢ I LOR 
COTIDIENE  

I15÷I25  

dacă persoana lucrează 
(STAP din CI = 1,2,3,4,5,6) 

dacă persoana nu lucrează 
(STAP din CI = necompletat) 

Întreb ări adresate persoanelor 
care lucreaz ă (persoane 

ocupate) 
I26÷I31 

 

Întreb ări adresate persoanelor 
care nu lucreaz ă (şomeri şi 

inactivi ) 
I32÷I37 

 

 

Dacă  a re  ce l  pu ţ i n  o  d i f i cu l ta te  (ce l  pu ţ i n  DIF1( I 25 )≠0)  

ALTE C AUZE C ARE 
L IM ITE AZ Ă  

ACTIVI TATE A 
PROFESION AL Ă  

F ILTRU 3  

Dacă  nu  are  n ic i o  d i f i cu l ta t e  (DIF ( I25 )=1)  

Toate persoanele de 15-64 ani care au acceptat 
interviul 

dacă persoana lucrează 
(STAP din CI = 1,2,3,4,5,6) 

dacă persoana nu lucrează 
(STAP din CI = necompletat) 

Întreare adresat ă persoanelor 
care lucreaz ă (persoane 

ocupate) 
I38 

 

Întrebare adresat ă persoanelor 
care nu lucreaz ă (şomeri şi 

inactivi ) 
I39 
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IV. Exemplele de completare a chestionarului 

 
1. Cum se completeaz ă întreb ările 1 şi 2? 
 
O persoana sufer ă de diabet, hipertensiune, migrene şi în plus, de boala Addison - despre 
care ştie că este o boal ă a glandelor suprarenale dar nu este sigur în care dintre categoriile 
de răspuns se încadreaz ă.  Consider ă că afec ţiunea cu cel mai mare impact negativ asupra 
vie ţii sale este diabetul urmat ă de hipertensiune arterial ă.  
 

 
 
2. Cum ştim dac ă persoana a lucrat sau nu? 
 
Pentru a v ă convinge c ă persoana lucreaz ă, consulta ţi chestionarul individual AMIGO – CI 
(pag 3).  
Dacă întrebarea 5 este completat ă (cu oricare dintre codurile 1,2,3,4,5,6) → persoana a 
lucrat 
Dacă la întrebarea 5 nu este completat ă → persoana nu a lucrat. 
 
 



 21

3. Cum se completeaz ă capitolul "Limitarea activit ăţii profesionale - din cauza problemelor 
de sănătate"? 
 
O persoan ă lucreaz ă ca gestionar ă.  
 
În cazul de faţă, deoarece persoana lucrează, la capitolul "Limitarea activităţii profesionale - din 
cauza problemelor de sănătate" se vor completa întrebările I3÷ I8. 
 

Declar ă că, din cauza afec ţiunii aparatului circulator de care sufer ă, în mod normal 
nu poate lucra 40 de ore pe s ăptămână, totu şi o face deoarece nu a g ăsit un loc de munc ă 
cu program redus. Pe de alt ă parte, de şi este calificat ă ca învăţătoare, meserie pe care şi-ar 
dori s ă o practice, nu poate din cauza problemelor de s ănătate pe care le are. Niciuna dintre 
bolile de care sufer ă nu îi creaz ă totu şi probleme legate de transport. 
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Problemele de s ănătate de care sufer ă nu necesit ă asisten ţă personal ă sau adapt ări 
speciale ale locului de munc ă şi în consecin ţă nu beneficiaz ă de astfel de facilit ăţi. 
Angajatorul i-a dat totu şi posibilitatea de a beneficia de o oarecare flexib ilitate a 
programului de lucru astfel încât s ă îşi poat ă efectua periodic vizitele la medic. 

-  
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ANEXA 1 
V. Lista celor mai frecvente afec ţiuni de lung ă durat ă şi coresponden ţa acestora cu 

variantele de r ăspuns la întrebarea 1 
 

Variante de r ăspuns la ÎNTREBAREA 1  Afec ţiuni de lung ă durat ă 
 1. Afec ţiuni ale mâinilor sau bra ţelor (inclusiv artrita şi 

reumatismul) 
Reumatism articular acut; 
Bolile unghiilor; 
Artroze, artrite 
Sinovite, bursite; 
Hemiplegia, paraplegia şi tetraplegia; 
Alte boli ale sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului 

conjunctiv. 
 2. Afec ţiuni ale picioarelor, gambelor, t ălpilor (inclusiv 

artrita şi reumatismul) 
Reumatism articular acut; 
Varice; 
Bolile unghiilor; 
Artroze, artrite; 
Osteomielita; 
Osteoporoza; 
Sinovite, bursite; 
Hemiplegia, paraplegia şi tetraplegia; 
Alte boli ale sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului 

conjunctiv. 
 3. Afec ţiuni ale spatelui sa u gâtului (inclusiv artrita şi 

reumatismul) 
Cifoza şi lordoza; 
Lumbago; 
Sciatica; 
Scolioza; 
Spondiloza; 
Alte boli ale sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului 

conjunctiv. 
 4. Cancer  Cancer 
 5. Afec ţiuni ale pielii (dermatologice), desfigur ări severe, 

alergii 
Dermite şi eczeme; 
Pityriasis, psoriasis; 
Urticaria şi eritemul; 
Abces cutant, furuncul; 
Acnee; 
Herpes; 
Insolaţie; 
Alte boli ale pielii şi ţesutului celular subcutant. 

 6. Afec ţiuni ale aparatului circulator (inclusiv tensiune 
arterial ă, afec ţiuni ale inimii) 

Accident vasculare cerebral (AVC) 
Anevrisme; 
Anghina pectorală; 
Aritmie; 
Ateroscleroza; 
Boli ale valvei aortive; 
Boli ale valvei mitrale; 
Boli cerebro-vasculare; 
Cardiopatie ischemică cronică; 
Cord pulmonar cronic; 
Embolia; 
Endocardita; 
Flebita şi tromboflebita; 
Hemoroizi; 
Hipertensiune arterială; 
Hipotensiune; 
Infarct miocardic; 
Insuficienţă cardiacă 
Miocardita; 
Pericardita; 
Tromboza; 
Alte boli ale inimii; 
Alte boli ale aparatului circulator. 
 

 7. Afec ţiuni ale aparatului respirato r (inclusiv dureri de 
piept, astm, bron şite) 

Tuberculoză; 
Afecţiuni ale pleurei; 
Astm; 
Bronşite; 
Edem pulmonar; 
Emfizem; 
Insuficienţă respiratorie; 
Pneumoconioza; 
Pneumonia; 
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Variante de r ăspuns la ÎNTREBAREA 1  Afec ţiuni de lung ă durat ă 
Polip nazal; 
Rinită (inclusiv alergică) 

 8. Afec ţiuni ale stomacului, ficatului, rinichilor sau 
probleme digestive 

Boli ale esofagului; 
Colecistita; 
Duodenita; 
Enterita, colite neinfecţioase; 
Fisura şi fistula regiunilor anale şi rectale; 
Gastrita; 
Gingivita; 
Hepatita cronică; 
Hernie abdominală; 
Litiaza biliară; 
Paradontoza; 
Pancreatită acută sau cronică; 
Peritonită; 
Ulcer gastric; 
Ulcer duodenal; 
Alte afecţiuni ale dinţilor; 
Alte afecţiuni ale pancreasului; 
Alte afecţiuni ale aparatului digestiv; 
Infecţii renale sau ale vezicii; 
Insuficienţă renală; 
Litiaza renal sau a căilor urinare; 
Nefrita; 
Alte boli ale aparatului urinar. 

 9. Diabet  Diabet 
10. Epilepsie  Epilepsie 
11. Dureri acute de cap, migrene  Dureri acute de cap; Migrene 
12. Dificult ăţi de înv ăţare (citit, scris, socotit)  Dificultăţi de învăţare (citit, scris, socotit) / întârziere mentală 

Dislexie; Discalculie 
13. Anxietate cronic ă Anxietate cronică 
14. Depresie  Depresie 
15. Alte probleme mentale, nervoase sau emo ţionale  Encefalita; Meningită; 

Scleroza; 
Demenţa; 
Fobie; 
Nevroză; 
Paranoia; Psihoza; 
Schizofrenie; 
Alte tulburări. 
Nevrite şi polinevrite; 
Alte boli ale sistemului nervos. 

16. Boli progresive (scleroz ă multipl ă/în pl ăci, HIV, boala 
Parkinson, boala Alzheimer etc.) 

Ciroza; 
Tumori benigne; Tumori de natură neprecizată; 
Boala Parkinson; Alzheimer 
Scleroza multiplă (în plăci) 
SIDA; HIV; 
Alte boli progresive. 

17. Alte probleme de s ănătate de lung ă durat ă (specifica ţi)  Hepatite virale A.B.C.; 
Sifilis; 
Zona Zoster; 
Anemia; 
Hemofilia; 
Afecţiuni ale colului uterin; 
Afecţiuni ale sânului; 
Afecţiuni ale uterului; 
Menoragii, tulburări de menopauză, amenoree; 
Pelviperimetrita; 
Prostatita; 
Salpinigita 
Sterilitate; 
Vulvo-vaginite; 
Afecţiuni ale glandei tiroide; 
Obezitate; 
Alcoolism cronic; 
Toxicomanie; 
Alte boli ale aparatului genital; 
Alte boli infecţioase şi parazitare; 
Alte boli ale sângelui; 
Alte boli endocrine, de nutriţie şi metabolism;  
Alte boli şi simptome.  


