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ROMÂNIA 

 

 

 

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

 

CHESTIONAR INDIVIDUAL COMPLEMENTAR 

OCUPAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 
Confidenţial!  Numai pentru scopuri de cercetare statistică 

 

Chestionarul se completează numai pentru persoanele cu vârsta  cuprinsă între 15 - 64 ani. 
• Fiecare întrebare acceptă un singur răspuns, exceptând întrebarea 1 cu răspuns multiplu 

(întrebare marcată cu       ). 
• Răspundeţi la întrebări marcând X în căsuţele închise �, cifre în căsuţele deschise |__|__| 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/alături de căsuţele de coduri servesc numai pentru prelucrarea informaţiilor. 
 

IDENTIFICAREA PERSOANEI INTERVIEVATE  
Datele se preiau din chestionarul CL 

Codul centrului  ................................................................................................|_|_|_|_|_| CENTR 

Codul locuin ţei  ................................................................................................|_|_|_|_|_| LOC 

Numărul de ordine CL în cadrul locuin ţei  ................................................................ |_|  CL 

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

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

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

 luna  |_|_| LUNN 

 anul  |_|_|_|_| ANN 

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 

Potrivit Legii nr. 226/2009 cu completările şi modificările ulterioare privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, care prevede: 
- “Prezenta lege se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice rezidente în România, precum şi celor nerezidente, care desfăşoară activităţi pe 

teritoriul României ” ; 
- “Furnizorii de date sunt obligaţi să transmită, în mod gratuit, producătorilor de statistici oficiale date corecte, actuale şi complete, la termenele, cu 

periodicităţile, în forma şi după metoda de colectare prevăzute în programul statistic naţional anual şi în conformitate cu normele metodologice”. 
Cercetare statistică realizată în conformitate cu Regulamentul Consiliului şi Parlamentului European nr.577/1998 cu privire la organizarea unei 
anchete statistice selective asupra forţei de muncă în Comunitatea Europeană şi Regulamentul Comisiei Europene nr.317/2010 de adoptare a 
specificaţiilor modulului ad-hoc prinivd „Ocuparea persoanelor cu dizabilităţi” 

CIC 2011 

Obiectivul acestei cercet ări este asigu rarea informa ţiilor referitoare la situa ţia pe pia ţa muncii a 
persoanelor cu dizabilit ăţi în vârst ă de 15-64 ani, precum şi a dificult ăţilor pe care ace ştia le 
întâmpin ă în desf ăşurarea activit ăţilor cotidiene. 
Dizabilitatea nu reprezintă numai 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. 
 

M 



 Pag.2 – CIC 2011

PROBLEME DE SĂNĂTATE DE LUNG Ă DURATĂ 

ATENŢIE! 

Problemele de s ănătate de lung ă durat ă se referă la toate afecţiunile (bolile) cronice care necesită 
tratament continuu sau periodic şi care durează de cel puţin 6 luni sau se preconizează că vor dura cel 
puţin 6 luni. 
Se consideră probleme de sănătate de ordin fizic sau mental de lungă durată, următoarele: 

• probleme permanente prin natura lor (de exemplu: o afecţiune severă la picior în urma unui 
accident de circulaţie, diabet, astm etc.); 

• probleme/condiţii repetitive (de exemplu: durerile de spate care au o perioadă acută urmată de 
ameliorare, după care revin) sau episodice (de exemplu: crizele de epilepsie); 

• boli incurabile care au ca efect dependenţa de un anumit tratament (de exemplu: leucemie) 
• boli mentale permanente sau episodice (de exemplu: schizofrenie, depresie). 

ATENŢIE! 

Scopul următoarelor întrebări este de a identifica măsura în care persoanele sunt limitate în activitatea 
lor, natura sau tipul acestor limitări. Datorită caracterului personal al acestor întrebări, vă rugăm să 
acordaţi atenţie modului în care adresaţi întrebările, precizând că informaţiile obţinute în urma 
interviului vor fi folosite numai în scopuri statistice şi că este asigurat ă confiden ţialitatea datelor 
personale . 

1. Vă rugăm să preciza ţi care dintre urm ătoarele probleme sau boli v ă afectează starea de 
sănătate  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 

2. În cazul în care la întrebarea 1 a ţi precizat c ă aveţi probleme de s ănătate de lung ă durat ă, vă 
rugăm să menţiona 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 
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LIMITAREA ACTIVIT ĂŢ I I  PROFESIONALE  
- din cauza problemelor de s ănă tate -  

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

• Dacă persoana NU lucrează �I9 (se vor completa întrebările I9÷I14)  

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) 

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 
4. Problemele de s ănătate declarate anterior v ă afectează capacitatea de a  desf ăşura anumit e 

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�  

TIPACTI1 
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 

CITIŢI! 
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 ex. rampe de acces, scaun ergonomic etc.); 
- condiţii speciale la locul de muncă (de ex. program decalat sau flexibil, muncă sedentară etc.). 

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 
7. Din cauza problemelor de s ănătate declarate anterior benefi ciaţi 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 
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 
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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) 

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 
10. Problemele  de sănătate 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 
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 

CITIŢI! 

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 ex. rampe de acces, scaun ergonomic etc.) 
- condiţii speciale la locul de muncă (de ex. program decalat sau flexibil, muncă sedentară etc.) 

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 vă 
putea desf ăşura activit ăţile profesionale?  

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

ASIST2 
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 desf ăşura 
activit ăţile profesionale?  

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

ADAPT2 
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 
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DIFICULTĂŢ I  ÎN GESTIONAREA ACTIVIT ĂŢ ILOR COTIDIENE 

ATENŢIE! 
Scopul următoarelor întrebări este de a identifica dificultăţile cu care persoanele se confruntă în realizarea 
activităţilor zilnice. 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 lua ţi în calcul eventualele situa ţii temporare.  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 

Întreb ările I15÷I25 se adreseaz ă tuturor persoanelor 

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. 

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 vedeţi clar literele dintr-un ziar sau 
chipul unei persoane. 

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

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

VAZ AUZ 
17. Ave ţi dificult ăţi locomotorii (de 

deplasare)?  
18. Ave ţi di ficult ăţi în a vă ridica (de pe un 

scaun) sau a v ă aşeza (pe un scaun)?  
De exemplu: nu puteţi să mergeţi pe jos sau să 

urcaţi/coborâţi treptele scărilor.  

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

DEPL STAT 
19. Ave ţi dificult ăţi de memorie sau de 

concentrare?  
20. Ave ţi dificult ăţi de comunicare?  

De exemplu: să vă amintiţi subiectul unui articol din ziar 
sau să număraţi restul primit la cumpărături. 

De exemplu: să înţelegeţi sau să fiţi înţeles într-o 
conversaţie. 

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

MEMO COMU 
21. Ave ţi dificult ăţi de mobilitate?  22. Ave ţi dificult ăţi în a ridica şi a transporta 

obiecte?  
De exemplu: - să vă întindeţi în sensul mobilităţii 

corpului, a mâinilor, pentru a ajunge la un 
anumit obiect. 

De exemplu: ridicatul de jos al unei sacosi (cu 1 kg de 
cartofi) si caratul ei. 

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

MOBI RIDIC 
23. Ave ţi dificult ăţi în a vă apleca?  24. Ave ţi dificult ăţi în a manevra un obiect?  

De exemplu: să vă aplecaţi pentru a ridica un obiect de 
jos 

De exemplu: să vă folosiţi mâinile (palmele/degetele) 
pentru a apuca, strânge, răsuci/mânui un 
obiect. 

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

BEND HOLD 
25. Dintre dificult ăţile men ţionate anterior, respectiv la întreb ările 15 -24, vă 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  
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LIMITAREA ACTIVIT ĂŢ I I  PROFESIONALE  
- din cauza dif icult ăţ i lor în gestionarea act ivi t ăţ i lor cot idiene -  

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

• Dacă persoana NU lucrează �I32 (se vor completa întrebările I32÷I37)  

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) 

26. Dificult ăţile cotidiene men ţionate anterior v ă afectează capacitatea de a lucra cu program 
complet de lucru?  

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

LIMPROG3 
27. Dificult ăţile cotidiene men ţionate anterior v ă creează dificult ăţi în desf ăşurarea anumit e 

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�  

TIPACTI3 
28. Dificult ăţile cotidiene men ţionate 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�  

LIMTRANS3 

CITIŢI! 
Următoarele 3 întrebări (I29÷I31), se referă la formele de ajutor/ sprijin de care persoanele cu dificultăţi 
în gestionarea activităţilor cotidiene 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 ex. rampe de acces, scaun ergonomic etc.) 
- condiţii speciale la locul de muncă (de ex. program decalat sau flexibil, muncă sedentară etc.) 
29. Din cauza dificult ăţilor cotidiene men ţionate 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�  

ASIST3 
30. Din cauza dificult ăţilor cotidiene men ţionate anterior, bene ficia ţi de echipamente speciale 

sau adapt ări speciale la locul de munc ă pentru a v ă desf ăşura activit ăţile profesionale?  
• DA ........................................................................................................................................1�  
• NU ........................................................................................................................................2�  
• persoana refuză să răspundă  ..............................................................................................3�  

ADAPT3 
31. Din cauza dificult ăţilor cotidiene men ţionate anterior, beneficia ţi de condi ţii speciale de 

munc ă pentru a v ă 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� �Filtru 3  
• persoana refuză să răspundă  ..............................................................................................3�  

COND3 
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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) 

32. Dificult ăţile cotidiene men ţionate anterior v-ar afecta capacitatea de a lucra cu program 
complet de lucru?  

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

LIMPROG4 
33. Dificult ăţile cotidiene  menţionate 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�  

TIPACTI4 
34. Dificult ăţile cotidiene men ţionate 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�  

LIMTRANS4 

CITIŢI! 
Următoarele 3 întrebări (I35÷I37) se referă la formele de ajutor/ sprijin de care persoanele cu dificultăţi în 
gestionarea activităţilor cotidiene 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.) 

35. Din cauza dificult ăţilor cotidiene men ţionate 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 vă putea 
desf ăşura activit ăţile profesionale?  

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

ASIST4 
36. Din cauza dificult ăţilor cotidiene men ţionate anterior, a ţi avea nevoie s ă benefic iaţi de 

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

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

ADAPT4 
37. Din cauza dificult ăţilor cotidiene men ţionate anterior, a ţi avea nevoi e să beneficia ţi de 

condi ţii speciale de munc ă pentru a v ă 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�  

COND4 
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ALTE CAUZE CARE LIMITEAZ Ă ACTIVITATEA PROFESIONAL Ă 

FILTRU 3 
• Dacă persoana lucrează �I38  

• Dacă persoana NU lucrează �I39  

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) 

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 

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

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/ restric ţiona 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�  

MOTPRIM2 

40. Data şi durata interviului?  
• ziua  ................................................................................................................................|_|_|  ZIC 

• luna  ................................................................................................................................|_|_|  LUNC 

• durata interviului ................................................................................................|_|_|  MINC 

 
Mul ţumim pentru interviu!  

 


