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Questo questionario tradotto in romeno è una versione semplificata rispetto a quello disponibile in lingua italiana, tedesca o 
inglese. Infatti riporta l’elenco delle sole domande con le relative modalità di risposta, escludendo i filtri e i salti rela tivi alle 
specifiche domande. Questo perché è stato predisposto per agevolare l’attività del rilevatore nella somministrazione 
dell’intervista faccia a faccia a persone straniere.  
 
Per ragioni di privacy i risultati di alcune domande del questionario sono mantenuti riservati e utilizzati solo per finalità 
istituzionali dell’Istat.L’elenco delle variabili contenute nel file dei microdati, diffuso successivamenteil comunicatostampa, è 
disponibile all’indirizzo:  

http://www.istat.it/dati/microdati/. 
 

 
Acest chestionar tradus în limba română este o versiune simplificată faţă de cea disponibilă în limba italiană, germană sau 
engleză. Prezintă lista întrebărilor împreună cu variantele de răspuns aferente, excluzând filtrele şi trecerile la întrebările 
specifice. Aceasta deoarece s-a avut în vedere înlesnirea activităţii observatorului în executarea interviului faţă de persoanele 
străine.  
 
Din motive de confidenţialitate, rezultatele unor întrebări din chestionar sunt rezervate şi sunt folos ite numai în scopurile 
instituţionale ale Istat. Lista variabilelor conţinute în fişierul cu microdate, făcut public după comunicatul de presă, este 
disponibil la adresa:  
http://www.istat.it/dati/microdati/ 

http://www.istat.it/dati/microdati/
http://www.istat.it/dati/microdati/
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Fişă Generală (Scheda Generale SG) 
 

Pentru toţi membrii familiei 

 

 

SG1. Data începerii interviului cu familia 

 Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 
 

SG2. Ora începerii interviului cu familia 

 Ora    |_|_|        Minute    |_|_| 
 
 

SG3. Codul persoanei care ia interviul 

      |_|_|_|_|_|_| 
 
 
Se citește (ScriptSG4) 
Înainte de a începe, doresc să amintesc că datele colectate vor rămâne sub cel mai strict secret statistic pe care 
ISTAT este obligat să-l asigure prin lege. 
 
Numai la cerere, se citește: 
 
REFERINŢE NORMATIVE PRIVIND PROTECŢIA CONFIDENŢIALITĂŢII 
- Decretul legislativ nr.322 din 6 septembrie 1989, modificat şi completat, „Norme privind Institutul Naţional de 

Statistică” – articolele 6-bis (prelucrarea datelor cu caracter personal), 7 (obligaţia de furnizare a datelor 
statistice), 8 (secret de serviciu al angajaţilor birourilor de statistică), 9 (dispoziţii privind protecţia secretului 
statistic), 13 (Programul statistic naţional); 

- Decretul legislativ nr.196 din 30 iunie 2003, modificat şi completat, „Codul în materie de protecţie a datelor cu 
caracter personal” - articolele 4 (definiţii), 104-110 (prelucrarea în scopuri statistice sau ştiinţifice); 

- „Codul deontologic şi de bună conduită pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de 
cercetare ştiinţifică efectuate în cadrul Sistemului statistic naţional” (anexa A.3 din Codul în materie de protecţie 
a datelor cu caracter personal - decr. leg. nr.196 din 30 iunie 2003). 

 

SG4. Pentru început vă voi solicita câteva informaţii despre familie. Câte persoane locuiesc de obicei în această 

casă, împreună cu dvs.? Excludeţi eventualul personal domestic sau chiriaşi. 

Numai la cerere, se citește: Faceţi referire la „DUMINICĂ SĂPTĂMÂNA DE REFERINŢĂ”  

 

 |_|_| 
 
 

SG5. Începem cu Domnul/Doamna „Numele şi Prenumele titularului fişei de familie (TFF)” 

 

 „TFF” face parte din familie   1 |_|  (treceți la SG7.) 

 „TFF” nu mai face parte din familie   2 |_|  
 
 

SG6. Atunci putem vorbi despre „Numele şi Prenumele soţului/partenerului titularului fişei de familie” 

 

 Soţul/partenerul „TFF” face parte din familie 1 |_|(treceți la SG7.) 

 Soţul/partenerul „TFF” nu mai face parte din familie 2 |_|(ieșiți și înlocuiți familia) 
 
 

SG7.. Îmi puteţi spune numele soţului/partenerului (sau al fostului soţ/fostului partener) titularului fişei de familie? 
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____________________________________________________________________________________ 
 

 

SG8.. Îmi puteţi spune prenumele soţului/partenerului (sau al fostului soţ/fostului partener) titularului fişei de 

familie? 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

SG9. Numărul de identificare al membrului 
 

 |_|_|  

 

 

SG10. Îmi spuneţi numele unei alte persoane din familie? 
 

__________________________________________________________________________   
 

SG10A Prenumele lui „NUME” este …? 
 
 

 
 

SG11. Sexul membrului 

 
 Masculin 1|_|  
 Feminin 2|_|  

 
 

SG12. Gradul de rudenie al membrului cu persoana de referinţă a familiei (PR) 

 
 Persoana de referinţă (PR) 1|_| 
 Soţul persoanei PR 2|_| 
 Convieţuitor PR sau Unit/ă civil cu PR 3|_| 
 Părinte (soţul părintelui, partenerul părintelui) persoanei PR 4|_| 
 Părintele (soţul părintelui, partenerul părintelui) soţului sau partenerului 

 persoanei PR (Socru/Soacră)  5|_| 
 Fiul PR  născut din ultima căsătorie (sau convieţuire) 6|_| 
 Fiul PR sau al soţului sau al partenerului PR dintr-o căsătorie 

sau o convieţuire anterioară  7|_| 
 Soţul fiului PR (sau al soţului sau al partenerului PR) 

(Ginere/Noră)  8|_| 
 Partenerul fiului PR (sau al soţului sau al partenerului PR)  9|_| 
 Nepot (=fiul fiului) al PR (sau al soţului sau al partenerului PR)10|_| 
 Nepot (=fiul fratelui/surorii) al PR (sau al soţului sau al partenerului PR) 11|_| 
 Frate al / Soră a PR 12|_| 
 Fratele/sora soţului sau partenerului PR (Cumnat/ă) 13|_| 
 Soţia/soţul fratelui/surorii PR (sau al soţului sau al partenerului PR) 

(Cumnat/ă) 14|_| 
 Soţia/soţul fratelui/surorii PR (sau al soţului sau al partenerului PR) 15|_| 
 Altă rudă a PR (sau a soţului sau partenerului PR) 16|_| 
 Altă persoană care convieţuieşte cu familia dar fără legătură de rudenie 17|_| 
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SG13. Locul naşterii 

 
 În Italia   1|_| 
 În străinătate  2|_| 

 
 

SG14. Provincia de naştere 

 

___________________________________________ |_|_|_| 

Descriere Cod 
 
 

SG14A. Localitatea de naştere 
 

___________________________________________ |_|_|_|_|_|_| 

Descriere Cod 
 
 

SG15. Ţara de naştere 

 

___________________________________________                 |_|_|_|  

Descriere 
 
 

SG16. Are cetăţenie italiană? 

 
 Da   1|_|  
 Nu   2|_| 

 
 

SG16A. Are cetăţenie italiană de la naştere? 

 
 Da   1|_| 
 Nu   2|_| 

 
 

SG17. Care este cetăţenia străină? 

 

 Ţara   |_|_|_| 

 Apatrid  |9|9|9| 
 
 

SG18B. În ce an aţi venit să locuiţi în Italia pentru prima dată? 

 

 Anul    |_|_|_|_| 

 Nu ştie   ||9|9|7| 
 
 

SG18D. Vă amintiţi luna? 

 

 Luna   |_|_|_| 

 Nu ştie   |9|9|7| 
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SG18E. Din acel moment aţi locuit întotdeauna în Italia? Nu luaţi în considerare călătoriile, concediile în afara Italiei 

cu durata mai mică de un an  

 

 Da   1|_| 

 Nu   2|_| 
 
 

SG18F. Din ce an locuiţi în Italia fără a părăsi această ţară pe o perioadă mai mare sau egală cu un an? 

 

 Anul    |_|_|_|_| 

 Nu ştie   ||9|9|7| 
 
 

SG18G. Vă amintiţi luna? 

 

 Luna   |_|_|_| 

 Nu ştie   |9|9|7| 

 
 

SG19. Data naşterii 

 

 Ziua de naştere |_|_| ● Nu ştie |9|9|7| 

 Luna de naştere |_|_| ● Nu ştie |9|9|7| 

 Anul de naştere |_|_|_|_| ● Nu ştie |_|9|9|7| 
 
 

SG20. Îmi puteţi spune vârsta dvs.? 

 

 Vârsta |_|_|_| 
 
 

SG21. Vârsta în ani împliniţi în ultima zi a săptămânii de referinţă 
 

 Vârsta |_|_|_| 
 
 

SG22. Starea civilă 

 

 Necăsătorit/ă    1|_| 

 Căsătorit/ă locuind cu soţul/soţia   2|_| 

 Căsătorit/ă nelocuind cu soţul/soţia /separat/ă în fapt                 3|_| 

 Separat/ă legal    4|_| 

 Divorţat/ă    5|_| 

 Văduv/ă    6|_| 

 Unit/ă civil                                                       7|_| 

 A fost în uniune civilă (prin decesul partenerului)                                  8|_|  

 A fost în uniune civilă (dizolvare uniune)    9|_| 
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SG.23 . În ce an v-aţi căsătorit? 

S-a căsătorit convieţuitorul/area cu soţul (SG.22=2)  

 

SG.23 γ. În ce an v-aţi unit civil? 

S-a „Unit civil” (SG.22=7)  

 

 Anul căsătoriei/uniunii civile        |_|_|_|_| 

 Nu ştie   |_|9|9|7| 

 Nu răspunde   |_|9|9|8| 
 
 
 

SG23. În ce an v-aţi căsătorit? 

 

 Anul căsătoriei  |_|_|_|_| 

 Nu ştie   |_|9|9|7| 

 Nu răspunde  |_|9|9|8| 
 
 

SG23A. Starea civilă înainte de ultima căsătorie 
PENTRU PERSOANA CARE IA INTERVIUL În cazul mai multor căsătorii, faceţi referire la starea civilă dinaintea ultimei 
căsătorii 
 
 Necăsătorit/ă 1|_| 
 Divorţat/ă  5|_| 
 Văduv/ă  6|_| 

 

SG.23B Sunteţi separat/ă sau nu locuiţi cu soţul/soţia din motive de lucru, studiu, sănătate sau alte cauze (cuplu la 

distanţă)? 

 
 

 Este separat/ă Nu locuieşte cu soţul/soţia      1|_| 
 Din motive de lucru         2|_| 
 Din motive de studiu         3|_| 
 Din motive de sănătate         4|_| 
 Din alte motive          5|_| 
 Nu răspunde                 998|_| 
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SG24. Care este cea mai înaltă calificare pe care aţi obţinut-o? Sunt incluse diplomele eliberate de învăţământul 

tehnic superior (IFTS, ITS). 

 

 
 Nicio diplomă  1|_| 

 Şcoala primară/Certificat de evaluare finală   2|_|  

 Gimnaziu (din anul 2007 numită “Diploma de învăţământ secundar de gradul I)  
sau pregătire profesională (obţinută înainte de anul 1965)       3|_|  

 Diplomă de calificare profesională a unei şcoli secundare superioare  
 (de gradul II) de 2-3 anicare nu permite înscrierea la Universitate      4|_| 

 Atestat IFP de calificare profesională de trei ani (operator)/Diplomă profesională IFP  

de tehnician  (anul patru) (din 2005)    13|_| 

 Diplomă de bacalaureat/Diplomă de învăţământ secundar superior (de gradul II) de 4-5 ani 
 ce permite înscrierea la Universitate     5|_| 

 Certificat de specializare tehnică superioară (IFTS) (din 2000)     14|_| 

 Diplomă de tehnician de grad superior ITS (cursuri de doi ani) (din 2013)   15|_| 

 Diplomă Academie (de Arte Frumoase, Academia Naţională de Artă Dramatică,  

Academia Naţională de Dans), Institutul Superior al Industriilor Artistice, 
Conservatorul de Muzică de Stat, Institutul de Muzică Echivalat     6|_| 
 Diplomă universitară de doi/trei ani, 

Şcoala pentru persoane cu nevoi speciale, Învăţământ şcolar echivalent         7|_| 

 Licenţă de nivel unu (trei ani)                8|_| 

 Licenţă specializată/studii universitare de lungă durată (doi ani)                  9|_| 

 Licenţă de 4-6 ani: (sistemul vechi sau licenţă specializată / 
studii universitare de lungă durată)        10|_| 

 
 

SG24A. La care din aceste diplome vă referiţi? 
 

 Diplomă (sistem vechi)          1|_|  

 Diplomă academică de înaltă formare artistică, muzicală şi coreografică de nivel I   2|_| 

 Diplomă academică de înaltă formare artistică, muzicală şi coreografică de nivel II   3|_| 

 Nu ştie                              997|_| 
 

 

SG24B. Aţi obţinut un titlu de studii post-licenţă, diplomă post-AFAM sau doctorat în cercetare? 
 
• Master universitar de nivel I / Diplomă academică de perfecţionare sau Master nivel I  
  Diplomă academică de specialitate nivel I        1|_| 
• Master universitar de nivel II / Diplomă academică de perfecţionare sau Master nivel II / 
  Diplomă academică de specialitate nivel II        2|_| 
• Diplomă de specializare universitară        3|_| 
• Doctorat în cercetare / Diplomă academică de formare în cercetare AFAM    4|_| 
• Niciuna             5|_| 
 
 

SG25.. Îmi puteţi spune care este titlul de studii? 

Dacă SG24=4,5,7,13,14,15 sau dacă SG24=8 şi SG24B<>5 sau dacă SG24=9,10 şi SG24B<>1,5 
sau dacă SG24B=blank  sau dacă SG24A=3 şi SG24B<>1,5 sau dacă SG24A=2 ţi SG24B<>5 
 

SG25.. Întorcându-ne la licenţă, puteţi spune care?  

Dacă SG24=8,9,10 şi SG24B=5 sau SG24=9,10 şi SG24B=1 
 
 Subiect                          01|_|_|_| 
 Nu ştie                         997|_|_|_| 
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SG25.γ. Întorcându-ne la diploma academică, puteţi spune care?  

Dacă  SG24A=3 şi SG24B=1,5 sau SG24A=2 şi SG24B=5 
 
 Subiect                          01|_|_|_| 
 Nu ştie                         997|_|_|_| 

 

SG26. Vă amintiţi de anul în care aţi obţinut titlul de studiu? 

 

 Anul   |_|_|_|_|  

 Nu ştie   |_|9|9|7| 

 Nu răspunde  |_|9|9|8| 
 
 

SG27. Vă amintiţi vârsta la care aţi obţinut titlul de studiu? 

 

 Vârsta |_|_|_| 

 
 

SG27A. Vă amintiţi luna în care l-aţi obţinut? 

 

 Luna |_|_|_|  

 Nu ştie  |9|9|7| 
 
 

SG29. Confirmarea tuturor datelor personale 

 

 Da  1|_|  

 Nu  2|_|  
 
 
Se citeşte (Script SG30.) 
Vă solicit acum câteva informaţii pentru a completa toate gradele de rudenie în cadrul familiei dvs. 
 
 

SG30. În familie este prezent tatăl celui intervievat (Dacă da, indicaţi membrul de care este vorba) 

 

 Primul membru   01 |_| 

 Al 2-lea membru   02 |_| 

 Al 3-lea membru   03 |_| 

 Al 4-lea membru   04 |_| 

 Al 5-lea membru   05 |_| 

 Al 6-lea membru   06 |_| 

 Al 7-lea membru   07 |_| 

 Al 8-lea membru   08 |_| 

 Al 9-lea membru   09 |_| 

 Al 10-lea membru   10 |_| 

 Al 11-lea membru   11 |_| 

 Al 12-lea membru   12 |_| 

 Al 13-lea membru   13 |_| 

 Al 14-lea membru   14 |_| 

 Al 15-lea membru   15 |_| 

 Nu este prezent în familie  16 |_| 
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SG31. În familie este prezentă mama celui intervievat (Dacă da, indicaţi membrul de care este vorba) 
 

 Primul membru   01 |_| 

 Al 2-lea membru   02 |_| 

 Al 3-lea membru   03 |_| 

 Al 4-lea membru   04 |_| 

 Al 5-lea membru   05 |_| 

 Al 6-lea membru   06 |_| 

 Al 7-lea membru   07 |_| 

 Al 8-lea membru   08 |_| 

 Al 9-lea membru   09 |_| 

 Al 10-lea membru   10 |_| 

 Al 11-lea membru   11 |_| 

 Al 12-lea membru   12 |_| 

 Al 13-lea membru   13 |_| 

 Al 14-lea membru   14 |_| 

 Al 15-lea membru   15 |_| 

 Nu este prezent în familie  16 |_| 
 
 
 
 

SG.32. Este prezent în familie partenerul/concubinul/persoana unită civil? 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

SG.32 . În familie, cine este soţul/soţia lui „NUME”? 

 
 

 Primul membru   01 |_| 

 Al 2-lea membru   02 |_| 

 Al 3-lea membru   03 |_| 

 Al 4-lea membru   04 |_| 

 Al 5-lea membru   05 |_| 

 Al 6-lea membru   06 |_| 

 Al 7-lea membru   07 |_| 

 Al 8-lea membru   08 |_| 

 Al 9-lea membru   09 |_| 

 Al 10-lea membru   10 |_| 

 Al 11-lea membru   11 |_| 

 Al 12-lea membru   12 |_| 

 Al 13-lea membru   13 |_| 

 Al 14-lea membru   14 |_| 

 Al 15-lea membru   15 |_| 

 Nu este prezent în familie  16 |_| 
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SG33. Indicaţi cine a răspuns la întrebările privind datele membrilor familiei 

(Sunt posibile mai multe răspunsuri) 
 

 Primul membru 01 |_| 

 Al 2-lea membru 02 |_| 

 Al 3-lea membru 03 |_| 

 Al 4-lea membru 04 |_| 

 Al 5-lea membru 05 |_| 

 Al 6-lea membru 06 |_| 

 Al 7-lea membru 07 |_| 

 Al 8-lea membru 08 |_| 

 Al 9-lea membru 09 |_| 

 Al 10-lea membru 10 |_| 

 Al 11-lea membru 11 |_| 

 Al 12-lea membru 12 |_| 

 Al 13-lea membru 13 |_| 

 Al 14-lea membru 14 |_| 

 Al 15-lea membru 15 |_| 
 
 

SG34. Data la care s-a finalizat completarea fişei 

 

 Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 
 

SG35. Ora la care s-a finalizat completarea fişei 

 

 Ora    |_|_|        Minute    |_|_| 
 
 
  



 11 

SECŢIUNEA A 
 

Cine răspunde la întrebări 
Pentru persoanele începând cu vârsta de 15 ani 

 
 

A1. Data de începere a interviului individual 

 

 Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 
 

A2. Ora de începere a interviului individual 

 

 Ora    |_|_|        Minute    |_|_| 
 
 

A3. Cine răspunde la întrebări 

 
 Persoana interesată    1 |_| (treceți la secțiunea B) 

 Membru al familiei care locuieşte cu familia 2 |_| (treceți la A4) 

 Rudă care nu locuieşte cu familia   3 |_|  

 Altă persoană     4 |_|  
 
 

A3A. Indicaţi numele, prenumele, adresa, numărul telefonic şi relaţia cu persoana la care se referă informaţiile  

 
__________________________________________________________________________________ (treceți la A5) 
 
 

A4. Indicaţi membrul familiei care răspunde 

 

 Primul membru   01 |_| 

 Al 2-lea membru   02 |_| 

 Al 3-lea membru   03 |_| 

 Al 4-lea membru   04 |_| 

 Al 5-lea membru   05 |_| 

 Al 6-lea membru   06 |_| 

 Al 7-lea membru   07 |_| 

 Al 8-lea membru   08 |_| 

 Al 9-lea membru   09 |_| 

 Al 10-lea membru   10 |_| 

 Al 11-lea membru   11 |_| 

 Al 12-lea membru   12 |_| 

 Al 13-lea membru   13 |_| 

 Al 14-lea membru   14 |_| 

 Al 15-lea membru   15 |_| 
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A5. Indicaţi motivul principal pentru care persoana interesată nu răspunde personal 

 

 Absent pe întreaga perioadă a studiului (călătorie, spital, etc.)   1 |_| 

 Dificil de găsit, nu este niciodată acasă      2 |_| 

 Bolnav          3 |_| 

 Probleme de înţelegere (dialect, cultură slabă)     4 |_| 

 Străin care nu înţelege bine limba italiană       5 |_| 

 Neîncredere, frică         6 |_| 

 Nu este interesat de interviu       7 |_| 

 Absent momentan (la şcoală, la muncă, etc.)     8 |_| 

 Afectat de boală sau invaliditate permanentă ce nu permite intervievarea directă 9 |_| 

 Alt motiv (specificaţi)________________________________________          996 |_| 



SECŢIUNEA B 

 
Situaţia muncii în săptămâna de referinţă 

Pentru persoanele începând cu vârsta de 15 ani 

 
 
 
Se citeşte (ScriptB1) 
Următoarele întrebări se referă la activitatea în muncă desfăşurată în săptămâna de Luni ...... până Duminică ...... 
(vezi săptămâna de referinţă de la pag. 2). Luaţi în considerare activitatea de muncă pe cont propriu sau ca 
angajat, cu sau fără contract. 
 

B1. În săptămâna „DE LUNI … PÂNĂ DUMINICĂ…” aţi efectuat cel puţin o oră de muncă? Luaţi în considerare 

munca în urma căreia aţi primit sau veţi primi o plată sau munca neplătită numai dacă are loc de obicei la 
societatea unui membru al familiei 

Numai în cazul în care este nevoie, se citește: excludeți eventuala frecvență la cursul de doctorat pentru 
cercetare dacă este singura activitate în săptămâna de referință 
 

 Da       1|_| (treceți la secțiunea C) 

 Nu       2|_| 
 Incapacitate permanentă de muncă  3 |_| (treceți la secțiunea E) 

 
Dacă persoana intervievată declară că NU A LUCRAT, trebuie să vă asigurați că răspunsul corespunde 
situației reale, întrebând: Mă scuzați, în săptămâna respectivă, ați dedicat cumva cel puțin o oră din timpul 
dvs. pentru muncă ocazională câștigând ceva chiar și prin intermediul Livretului de familie/PrestO (ex 
voucher) sau ați urmat stagii sau pregătiri cu orice formă de remunerație? Dacă persoana intervievată 
răspunde Da, întoarceți-vă la B1 și înregistrați B1=1. 

B2. Tot în săptămâna „DE LUNI … PÂNĂ DUMINICĂ…” aţi avut o muncă pe care nu aţi efectuat-o, de exemplu: 

datorită unei perioade limitate de activitate redusă, datorită unei boli, a concediului, şomaj temporar, etc.? 

A se citi numai dacă este necesar: luaţi în considerare munca pentru care aţi fost plătit sau munca neplătită 

numai dacă are loc de obicei în societatea unui membru al familiei 
 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| (treceți la secțiunea E) 

 
 

B3. Care este principalul motiv pentru care nu aţi lucrat în acea săptămână? 

 
 Cassa Integrazione Guadagni (CIG ordinaria o straordinaria)  

 (Fond de Şomaj)                1 |_| (puneți B4=1 și treceți la B6) 

 Activitate redusă a societăţii din motive  
economice şi/sau tehnice (exclus CIG)      2 |_| (treceți la B4) 

 Conflict de muncă         4 |_| (treceți la B4) 

 Vreme rea          5 |_| (treceți la secțiunea C) 

 Boală, probleme personale de sănătate, accident de muncă    6 |_| (treceți la secțiunea C) 

 Concediu          7 |_| (treceți la secțiunea C) 

 Sărbători legale în timpul săptămânii      8 |_| (treceți la secțiunea C) 

 Orar variabil sau flexibil (de ex. repaus compensatoriu)    9 |_| (treceți la secțiunea C) 

 Fracţiune de normă de timp vertical     10 |_| (treceți la B4) 

 Studiu sau formare netrecută în programul de lucru      18 |_| (treceți la B4) 

 Studiu sau formare trecută în programul de lucru       11 |_| (treceți la secțiunea C) 
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 Absenţă obligatorie datorită maternităţii       12 |_| (treceți la secțiunea C) 

 Absenţă facultativă până la al 12-lea an 
al copilului (concediu pentru creşterea copilului)     13 |_| (treceți la B4) 

 Motive familiale (se exclude concediul de maternitate 
şi concediul pentru creşterea copilului)                 14 |_| (treceți la B4) 

 Lipsa/insuficienţa muncii        15 |_| (treceți la B4) 

 Lucrează ocazional                  994 |_| (treceți la B3bisβ) 

 Lucrează sezonier ca angajat (de ex. salvamar, 
 culegător de fructe, chelner la munte pe timpul iernii, etc.)  995 |_| (treceți la B3bisa) 

 Alt motiv (specificaţi)      996 |_| (treceți la B4) 
 
 

B3bis.. În acea săptămână aveaţi un contract sau un acord verbal cu angajatorul? 

Dacă desfăşura o muncă sezonieră ca angajat (B3=995) 
 

 Da  1|_| (dacă declară că avea un contract sau o înțelegere verbală, întrebați din nou motivul absenței, adică 

          reveniți la B3) 
 Nu  2|_| (treceți la B13B) 

 
 

B3bis.β. În acea săptămână aţi absentat sau chiar nu aţi avut de muncă? 

Dacă desfăşura o muncă ocazională (B3=994) 
 

 Avea de muncă, dar a absentat  1 |_| (dacă declară că avea de muncă, întrebați din nou motivul  
               absenței, adică reveniți la B3) 

 Nu avea de muncă    2 |_| (puneți B2=2, E1=1 și treceți la E2β) 
 
 
Se citeşte (Script B4) 
Acum o să vă pun câteva întrebări referitoare la caracteristicile muncii de la care aţi absentat. Dacă desfăşuraţi mai 
multe munci, luaţi-o în considerare pe cea principală, pentru care dedicaţi cele mai multe ore. 
Numai dacă este necesar, se citeşte: dacă desfăşuraţi mai multe munci pentru care dedicaţi acelaşi număr de 
ore, luaţi-o în considerare numai pe cea pe care o consideraţi mai importantă (un venit mai mare, o mai mare 
stabilitate a muncii, etc.).  

B4. Desfăşuraţi: 

 

 Muncă de angajat       1 |_| (treceți la B6) 
 

O muncă de:  

 Colaborare coordonată şi continuativă (cu sau fără proiect)  2 |_| (treceți la B4bis) 

 Efectuare de lucrări ocazionale      3 |_| (treceți la B4bisβ) 
 

O muncă autonomă cum ar fi:  

 Întreprinzător       4|_| (treceți la B11) 

 Liber profesionist        5 |_| (treceți la B11) 

 Lucrător autonom        6 |_| (treceți la B11) 

 Coajutor la societatea unui membru al familiei    7 |_| (treceți la B4A α.) 

 Asociat în cooperativă      8 |_| (treceți la B4A β.) 
 
 

B4A. α. Dvs. sunteţi angajat/ă cu contract de muncă? 

Dacă este coajutor în societatea unui membru al familiei  (B4=7) 

 

B4A. β. Sunteţi angajat cu contract de muncă sau cu contract de colaborare coordonată şi continuativă? 

Dacă este asociat în cooperativă (B4=8) 
 

 Da, Contract de muncă      1 |_| (treceți la B6) 

 Da, Contract de colaborare coordonată şi continuativă 
(cu sau fără proiect)     2 |_| (utilizați numai dacă B4=8; treceți la B4bisα) 

 Nu        3 |_| (dacă B4=7 treceți la B6 sau la B11) 
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B4bis. . Contractul de colaborare coordonată şi continuativă (cu sau fără proiect) prevede pentru angajator 

obligaţia de a plăti la INPS contribuţiile pentru asigurări. Pentru această muncă vă sunt plătite contribuţiile la INPS? 

Dacă este colaborator coordonat şi continuativ (B4=2) 
 

B4bis. β. Contractul de prestare de lucrări ocazionale prevede obligaţia de aplicare a impozitului. Pentru această 

muncă vi se aplică impozit? 
Dacă este prestator de lucrări ocazionale (B4=3) 
 

 Da  1|_| (treceți la B10) 

 Nu  2|_| (puneți b4A =blank și reveniți la B4) 
 
 

B6. Această perioadă de absenţă de la lucru va dura mai puţin sau mai mult de trei luni, din momentul în care a 

început şi până când se va termina? 

 

 Până la trei luni      1 |_| (treceți la secțiunea C) 

 Peste trei luni      2 |_| (dacă B4=7 și B4A=3 treceți la B9, dacă nu la B7) 

 
 

B7. Această perioadă de absenţă este plătită cel puţin parţial? 

 

 Da, 50% sau mai mult     1 |_| (treceți la secțiunea C) 

 Da, mai puţin de 50%     2 |_| (dacă încasează șomaj (B3=1), treceți la E2β; dacă nu la B8) 

 Nu, nu este plătită            3 |_| (dacă încasează șomaj (B3=1), treceți la E2β; dacă nu la B8) 

 
 

B8. Este vorba de o perioadă de aşteptare? 

 

 Da      1 |_| (treceți la E2β) 

 Nu       2|_| (treceți la E2β) 

 Nu ştie             997 |_| (numai în caz de împuternicit**; treceți la E2β) 

 Nu răspunde            998 |_| (treceți la E2β) 
 
** Respondentul împuternicitului este identificat de acum încolo în toate cazurile în care A3≠1 

 

B9. Primiţi vreun salariu ca şi coajutor familiar? 

 

 Da    1|_| (treceți la B12) 

 Nu               2|_| (treceți la B12) 
 
 

B10. În săptămâna „DE LUNI … PÂNĂ DUMINICĂ…” contractul era în vigoare, adică data scadenţei era după 

„LUNI …”? 

 

 Da   1|_| (treceți la B12) 

 Nu               2|_| (treceți la B12 ) 
 
 

B11. Activitatea dvs. de muncă este întreruptă momentan (de exemplu, pentru actualizarea profesională, pentru 

restructurarea localurilor, pentru închiderea sezonului) sau s-a terminat definitiv? 

 

 Momentan întreruptă 1 |_| (treceți la B12 ) 

 Terminată   2 |_| (treceți la B12 ) 
 
 

B12. În săptămâna „DE LUNI … PÂNĂ DUMINICĂ…” erați absent deoarece desfășurați o muncă sezonieră? 

 

 Da   1|_| (treceți la B13a) 

 Nu               2|_| (treceți la B14) 
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B13a. În timpul perioadei de întrerupere sezonieră, continuați să desfășurați activități care au legătură cu munca 

dvs.? 

 

 Da   1|_| (treceți la B14) 

 Nu               2|_| (treceți la B14) 
 
 

B13b. În timpul perioadei de întrerupere sezonieră, continuați să desfășurați activități care sunt necesare muncii 

dvs.? 

 

 Da   1|_| (puneți B2=2, E1=1 și treceți la E2β) 

 Nu               2|_| (puneți B2=2, E1=1 și treceți la E2β) 
 
 

B14. Această perioadă de absență de la lucru va dura mai puțin sau mai mult de trei luni, de când a început și 

când se va termina? 

 

 Până la trei luni  1|_| (dacă B10=1 sau B11=1 treceți la secțiunea C; în caz contrar puneți E1=1 și treceți la E2β) 

 Mai mult de trei luni 2|_| (dacă B10=1 sau B11=1 treceți la secțiunea C; în caz contrar puneți E1=1 și treceți la E2β) 
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SECŢIUNEA C 
 

Activitatea de lucru principală 
Pentru persoanele care lucrează 

 
 
Se citeşte celor care în săptămâna de referinţă au declarat că nu au desfăşurat nicio oră de lucru şi care nu 

sunt înregistraţi în Cassa Integrazione Guadagni (Fond de Şomaj) (Script C1) 
Acum o să vă pun câteva întrebări referitoare la caracteristicile muncii desfăşurate. Dacă desfăşuraţi mai multe 
munci, luaţi-o în considerare pe cea principală, pentru care dedicaţi cele mai multe ore. Dacă desfăşuraţi mai multe 
munci pentru care dedicaţi acelaşi număr de ore, luaţi-o în considerare numai pe cea pe care o consideraţi mai 
importantă (un venit mai mare, o mai mare stabilitate a muncii, etc.). 
 

A se citi celor care, în săptămâna de referinţă, au declarat că sunt înregistraţi în Cassa Integrazione 
Guadagni (Fond de Şomaj) (Script C1) 
Acum o să vă pun câteva întrebări privind munca cu care sunteţi înregistrat la fondul de şomaj. 
 
 

Poziţia în profesie 
 
Dacă nu lucrează deoarece primește ajutor de șomaj (B3=1) puneți C1=1, C8=1 și treceți la C9;  
dacă a răspuns deja la întrebare (B4≠blank), puneți C1=B4 și urmați filtrele de la C1 

C1. Desfăşuraţi: 

 

 Muncă de angajat       1 |_| (treceți la C8) 
 
O muncă de: 

 Colaborare coordonată şi continuativă (cu sau fără proiect)  2 |_| (treceți la C1bis) 

 Efectuare de lucrări ocazionale      3 |_| (treceți la C1bisβ) 
 
O muncă autonomă cum ar fi: 

 Întreprinzător       4|_| (treceți la C4) 

 Liber profesionist        5 |_| (treceți la C4) 

 Lucrător autonom        6 |_| (treceți la C4) 

 Coajutor la societatea unui membru al familiei    7 |_| (treceți la C1A.α) 

 Asociat în cooperativă      8 |_| (treceți la C1A.β) 
 

Dacă a răspuns deja la întrebarea din secțiunea B (B4Aspațiu gol), puneți C1A=B4A și urmați filtrele de la 
C1A 

C1A. α. Dvs. sunteţi angajat/ă cu contract de muncă? 

Dacă este coajutor în societatea unui membru al familiei  (B4=7) 
 

C1A. β. Sunteţi angajat cu contract de muncă sau cu contract de colaborare coordonată şi continuativă? 

Dacă este asociat în cooperativă (B4=8) 
 

 Da, Contract de muncă      1 |_| (treceți la C8) 

 Da, Contract de colaborare coordonată şi continuativă 
(cu sau fără proiect)     2 |_| (utilizați numai dacă C1=8; treceți la C1bis.α) 

 Nu        3 |_| (dacă C1=7 treceți la C1D; dacă C1=8 treceți la C110) 
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Dacă a răspuns deja afirmativ la întrebarea din secțiunea B (B4bis=1), puneți C1bis=B4bis și urmați filtrele 
de la C1bis. 

C1bis. . Contractul de colaborare coordonată şi continuativă (cu sau fără proiect) prevede pentru angajator 

obligaţia de a plăti la INPS contribuţiile pentru asigurări. Pentru această muncă vă sunt plătite contribuţiile la INPS? 

Dacă este colaborator coordonat şi continuativ (B4=2) 
 

C1bis. β. Contractul de prestare de lucrări ocazionale prevede obligaţia de aplicare a impozitului. Pentru această 

muncă vi se aplică impozit? 

Dacă este prestator de lucrări ocazionale (B4=3) 
 

 Da  1|_|  

 Nu  2|_| (puneți C1A=spațiu gol și reveniți la C1) 
 
Dacă este muncitor sezonier, adică C1=3, nu puneți întrebarea și treceți la C5 

C1B. Contractul are ca scop realizarea unui proiect, adică este vorba de muncă pe bază de proiect? 

 

 Da  1|_| (treceți la C5) 

 Nu  2|_| (treceți la C5) 
 
 

C1D. Proprietarul societăţii familiare este unul dintre membrii care locuiesc în această familie? 

 

 Da  1|_| (treceți la C10) 

 Nu  2|_| (treceți la C110) 
 

 

C4. Aveţi angajaţi? Dacă vă ajută membrii familiei sau alte persoane pe care nu le plătiţi, nu le luaţi în considerare 

 

 Da  1|_| (treceți la C110) 

 Nu  2|_|  
 
 

C5. Lucraţi pentru o singură societate şi/sau client sau pentru mai multe societăţi şi/sau clienţi? 

 

 Pentru o singură companie/client  1 |_| 

 Pentru mai multe societăţi/clienţi         2 |_| 

 Nu ştie             997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 

C6. α. În mod obişnuit decideţi unde doriţi să lucraţi sau sunteţi obligaţi să lucraţi pentru societate şi/sau client? 

Dacă este colaborator coordonat şi continuativ sau prestator de lucrări ocazionale (C1=2,3 sau C1A=2) 
 

C6. β. De obicei lucraţi la biroul dvs. sau al beneficiarului/clientului? 

Dacă este liber profesionist sau lucrător autonom (C1=5,6) 
 

 Decide unde lucrează/lucrează în incinta personală 1|_| 

 Lucrează la societate/client/beneficiar   2|_| 

 Nu ştie              997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 

C7. α. Decideţi în mod autonom orarul de lucru şi sunteţi obligat să respectaţi cel al societăţii şi/sau al clientului 

pentru care lucraţi? 

Dacă este colaborator coordonat şi continuativ sau prestator de lucrări ocazionale (C1=2,3 sau C1A=2) 
 

C7. β. Cu excepţia cazului în care orarul este impus de legi şi regulamente, decideţi singur orarul de lucru? 

Dacă este liber profesionist sau lucrător autonom (C1=5,6) 
 

 Decide singur orarul  1 |_|  

 Nu decide orarul   2 |_|  
 Nu ştie                       997 |_|  
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Dacă [FAZĂ_INTERVIU=1] puneți întrebarea, în caz contrar, treceți la C10 

C7bis. Decideți singur tariful, prețurile și/sau remunerația pentru munca pe care o prestați? 

În cazul colaboratorilor coordonați și continui sau prestatorilor de servicii ocazionali (C1=2,3 sau C1A=2) sau liberi 
profesioniștilor și muncitorilor independenți fără angajați (C1=5,6 și C4=2) 
 

 Da      1 |_| (treceți la C10) 

 Nu      2 |_| (treceți la C7ter) 

 Nu știe                997 |_| (numai în caz de împuternicire; treceți la C10) 
 

 

C7ter. Cine stabilește tarifele, prețurile și/sau remunerația datorate pentru lucru? 

 

 Tarifele sunt stabilite împreună cu clientul/contractantul    1 |_| (treceți la C10) 

 Tarifele sunt stabilite de client/contractant      2 |_| (treceți la C10) 

 Tarifele sunt stabilite prin lege       3 |_| (treceți la C10) 

 Tarifele sunt stabilite de o altă persoană/companie cu care colaborez  
pentru desfășurarea muncii mele       4 |_| (treceți la C10) 

 Altele (specificați) ___________________________________________________5 |_| (treceți la C10) 
 

 

Dacă a răspuns deja la întrebare că are un contract de angajat la numărul C1A (C1A=1), nu puneți 
întrebarea, puneți C8=1 și treceți la C9 

C8. Contractul dvs. de muncă este reglementat de un contract sau un acord verbal cu angajatorul? 

 

 Contract       1 |_| 

 Acord verbal      2 |_| 

 Nu ştie               997 |_| (numai în caz de împuternicire) 

 Nu răspunde              998 |_| 
 
 

C9. Sunteţi: 

 

 Conducător       1 |_| 

 Cadru        2 |_| 

 Funcţionar        3 |_| 

 Muncitor        4 |_| 

 Ucenic        5 |_| 

 Lucrător la propriul domiciliu pentru o societate   6 |_| 
 
Dacă este stagiar cu contract de 15-35 de ani (C9=5 și C8 =1,997 și SG.21>15 și =<35) puneți întrebarea, 
altfel treceți la C10 

 C9D. Aveți un contract de stagiu? 

 

 Da      1 |_|  

 Nu      2 |_|  

 Nu știe              997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 
Dacă are angajați (C4=1), puneți C10 = 1 nu puneți întrebarea și treceți la următoarea 
 

C10. Aveţi sarcina de a coordona munca desfăşurată de alte persoane? 

 

 Da    1|_| 

 Nu    2|_| 

 Nu ştie          997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
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Profesia 
 
 

C11. Ne puteţi spune care este profesia dvs. şi în ce constă munca? 

Se citeşte numai dacă este necesar: dacă exercitaţi mai multe profesii, se ia în considerare cea privind munca 
despre care am vorbit până acum. 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

C12. Codul profesiei 

 

_______________________________________________________________________|_|_|_|_| 

 

 

 
Activitate economică 

 
Dacă este colaborator coordonat și continuu sau prestator de servicii ocazional sau muncitor independent 
fără angajați (C1=2,3 sau C1=8 și C1A=2 sau C4=2), nu puneți întrebarea și treceți la C14A 

C14. Firma, societatea în care lucraţi are unul sau mai multe sedii (sau clădiri)? 

 

 Numai un sediu  1 |_| 

 Mai multe sedii  2 |_| 

 Nu ştie           997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
Dacă este angajat cu contract (excepție făcând lucrătorii și membrii) și colaborator (C1=1 și C8=1) sau 
(C1bis=1) treceți la C14A, altfel nu vizualizați și treceți la C15 

 C14a. α Sunteți angajat public sau privat? 

 

 C14a. β Instituția pentru care lucrați este publică sau privată? 

  

 Publică                                            1 |_| 

 Privată         2 |_| (treceți la C15) 

 Nu știe                 997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
În cazul angajaților cu contract (excluși fiind lucrătorii și membrii) și colaboratorilor (C1=1 și C8=1) sau 
(C1bis=1) treceți la C14B, altfel nu vizualizați și treceți la C15 

 C14b. Care este numele Organului sau Instituției la care lucrați?  

PENTRU PERSOANA CARE IA INTERVIUL: Specificați Organul sau Instituția cu care este stipulat contractul, și anume 
cine emite fluturașul de salar. În cazul în care răspunsul nu se află printre cele enumerate, menționați denumirea 
completă a instituției 
 
 Regiune          1 |_|  

 Provincie          2 |_|  

 Primărie/oraș metropolitan/Uniune de primării    3 |_|  

 Comunitate montană/uniune montană     4 |_|  

 Minister          5 |_|  

 Camera de comerț (CCIAA)      6 |_|  

 Școală publică/ Instituție publică/ Universitate publică   7 |_|  

 Organ sanitar local (regional, provincial), ASL/USL    8 |_|  

 Spital (specificați numele întreg al spitalului) _____________________9 |_| 

 Divizii de poliție și forțe armate (inclusiv Protecția civilă,  
Pompieri și Crucea roșie)                                     10 |_|  

 Instituții de protecție socială (Inps, Inail, etc.)             11 |_| 

 Altă instituție publică (specificați) ______________________________12 |_| 

 Nu știe                                    997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
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C15. . Ce face Societatea sau Unitatea la care lucraţi? (indicaţi principalele bunuri şi/sau servicii produse) 

Dacă lucrătorul angajat într-o unitate cu un singur sediu sau dacă lucrătorul angajat sau nu ştie câte sedii are 
societatea în care lucrează ((C1=1 sau C1=7,8 şi C1A=1) şi C14=1,997) sau dacă este un colaborator coordonat şi 
continuativ care lucrează pentru o singură societate, la unitatea respectivă şi nu decide orarul de lucru ((C1=2 sau 
C1A=2) şi C5=1 şi C6=2 şi C7=2) 
 

C15. . Ce activitate se desfăşoară la sediul la care lucraţi? (indicaţi principalele bunuri şi/sau servicii produse) 

Dacă este lucrător angajat şi lucrează într-o societate cu mai multe sedii ((C1=1 sau C1=7,8 şi C1A=1) şi C14=2) 
 

C15. . Care este activitatea principală pe care o desfăşoară şi care sunt bunurile şi/sau serviciile produse? 

Dacă sunteţi lucrător autonom, cu excepţia colaboratorului coordonat şi continuativ care lucrează pentru o singură 
societate, la societatea respectivă şi nu decide orarul de lucru (C1=3,4,5,6 sau C1=7,8 şi C1A=2,3 sau (C1=2 o 
C1A=2) şi (C5=2,997 sau C6=1,997 sau C7=1,997)) 
 

PENTRU PERSOANA CARE IA INTERVIUL: Informaţii indispensabile de colectat pentru o codificare corectă: 
1) tipul de activitate (producţie, cultivare, vânzare en-gross, etc.), 
2) bun sau serviciu obiect al acestei activităţi (robinete, motociclete, curăţenie, etc.), 
3) material din care este confecţionat bunul (metal, plastic, etc.). 
Exemplu: fabricarea de mobile din lemn pentru încăperi sau exterior. 
Dacă societatea are mai multe sedii, solicitaţi informaţiile cu privire la sediul la care lucrează persoane intervievată. 
Dacă sediul de lucru este altul decât societatea de apartenenţă, trebuie specificat (ex. societatea de curăţenie care 
are antrepriză în spital). 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

C16. Codificarea activităţii economice 

 
 

__________________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 
 
 

 
 
Dacă este colaborator coordonat și continuu sau prestator de servicii ocazional (C1=2,3 sau C1=8 și 
C1A=2), nu puneți întrebarea și treceți la C21; dacă este un alt muncitor independent fără angajați (C4=2), 
treceți C27 

C18. Câte persoane lucrează în sediul în care lucraţi dvs.? Număraţi-vă şi pe dvs. şi pe ceilalţi lucrători de pe orice 

post şi cu orice calificare 

 

 Până la 10 persoane     1 |_| 

 De la 11 la 15    2 |_| (treceți la C20) 

 De la 16 la 19    3 |_| (treceți la C20) 

 De la 20 la 49    4 |_| (treceți la C20) 

 De la 50 la 249    5 |_| (treceți la C20) 

 250 de persoane sau mai multe  6 |_| (treceți la C20) 

 Nu ştie dar până la 10  7 |_| (numai în caz de împuternicire sau angajat al Forțelor Armate; treceți la C20) 

 Nu ştie dar peste 10  8 |_| (numai în caz de împuternicire sau angajat al Forțelor Armate; treceți la C20) 
 
 

C19. Îmi puteţi spune numărul exact de persoane? 

 

 Numărul de persoane         _|_|_| 

 Nu ştie                            997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire) 
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Durata de lucru 
 
Dacă este angajat (C1=1 sau C1=7,8 și C1A=1) puneți întrebarea; dacă este colaborator (C1=2,3 sau  
C1A=2) nu puneți întrebarea și treceți la C21; alfel treceți la C27 

C20. . Aveţi un contract la termen (pe perioadă determinată) sau un contract pe perioadă nedeterminată (fără 

scadenţă)? 

Dacă lucrătorul este angajat cu contract (C8=1) 
 

C20. . Munca dvs. este la termen (pe perioadă determinată), sau nu are scadenţă (pe perioadă nedeterminată)? 

Dacă lucrătorul este angajat fără contract (C8=2, 997) 
 

 La termen (perioadă determinată)       1 |_| 

 Pe perioadă nedeterminată (fără scadenţă)     2 |_| (treceți la C24) 

 
 

C21. α. Care este durata totală în luni a contractului actual? 

Dacă este lucrător dependent cu contract sau colaborator coordonat şi continuativ sau prestator al unei lucrări 
ocazionale (C8=1 sau C1=2,3 sau C1A=2) 

 

C21. . Care este durata totală în luni a contractului actual la termen? 

Dacă lucrătorul este angajat fără contract (C8=2,997) 
 
 Mai puţin de o lună     |_|_|_| (dacă are contract de colaborare sau de prestări servicii ocazional 

        (C1=2,3 sau C1A=2) treceți la C25) 
 Numărul de luni    |_|_|_| (dacă are contract de colaborare sau de prestări servicii ocazional 

       (C1=2,3 sau C1A=2) treceți la C25) 
 Nu este specificată durata / scadenţa   995 |_|_|_| (utilizați numai dacă nu este o muncă bazată pe proiect (C1B=2)  

        sau dacă raportul de lucru este reglementat de un acord verbal  
        (C8=2)); 
       (dacă are contract de colaborare sau de prestări servicii ocazional 

       (C1=2,3 sau C1A=2) treceți la C27) 
 Nu ştie                                   997|_|_|_| (dacă are contract de colaborare sau de prestări servicii ocazional 

        (C1=2,3 sau C1A=2) treceți la C25) 

 
 
 
 
Dacă este o muncă reglementată prin contract și cu termen (C8=1 și C20=1) puneți întrebarea; altfel, treceți 
la C22 

 C21a. În care tipologie se încadrează contractul dvs.?  

Se citesc răspunsurile 
 

 Ucenicie        1 |_| 

 Stagiu        2 |_|  

 Contract la termen (cu timp stabilit, temporar sau  
  administrare, suplinire în școli, tichet, etc.)   3 |_|  

 Grant de cercetare sau alt tip de sarcină universitară 
   (inclusiv specializare, predare cu contract)     4 |_|  

 La solicitare (inclusiv sezonier)     5 |_|  

 Nu știe                997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
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Dacă este muncă la termen (C20=1), puneți întrebarea, altfel treceți la C22B 

 C22.. În funcție de tipul de contract, din ce motiv munca dvs. este la termen? 

 
 

 C22.β. În funcție de tipul de înțelegere cu angajatorul, din ce motiv munca dvs. este la termen? 

Dacă este fără contract (C8=2) 
Se citesc răspunsurile 
 

 Pentru a învăța o meserie (stagiu sau ucenicie)     1 |_| 

 Pentru a desfășura o perioadă de probă      2 |_| 

 Este o muncă sezonieră        3 |_| 

 Munca este prin natura sa ocazională, discontinuă sau cu întrerupere  4 |_| 

 Pentru a realiza un proiect specific       5 |_| 

 Pentru a ocupa un post liber (inclusiv supliniri pe termen scurt și sarcini la 
termen la școală, în domeniul sănătății, etc.)     6 |_| 

 Este singurul care a fost propus (inclusiv eventuala muncă fără contract  
și cei care spun că este un motiv specific)       7 |_|  

 Altele (specificați) ________________________________________________  996 |_| 

 Nu știe                        997 |_| 
 
 
Dacă are contract și vârsta cuprinsă între 15 și 35 de ani și este angajat la termen desfășurând un stagiu 
sau ucenicie sau lucrează pentru a învăța (dacă C8=1 și SG.21>15 și =<35) și (C21A=2) sau (C22=1) SAU 
dacă are contract și vârsta cuprinsă între 15 și 35 de ani și este angajat pe perioadă nedeterminată (sau nu 
știe), fiind excluși directorii și ucenicii (C8=1 și SG.21>15 și =<35) și (C20=2,997) și (C9 ne 1,5), puneți 
întrebarea 
Dacă are contract de stagiu (C9D=1 sau C21A=1), nu arătați întrebarea, puneți C22B=1 și treceți la C24 

 C22B. Aveți un contract de ucenicie? 
 

 Da       1 |_|  

 Nu       2 |_|  

 Nu știe                         997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
Dacă munca este reglementată prin contract (C8=1) și (perioadă nedeterminată (C20=2)) sau perioadă 
determinată sau la cerere (C21A=3,6), puneți întrebarea; altfel, treceți la C25. 

C24. Sunteţi un/o lucrător/-oare provizoriu/-rie (interimar), adică aveți un contract cu o agenție interimară dar 

lucrați în altă întreprindere? 
 

 Da                      1|_|  

 Nu                      2|_| (treceți la C25) 

 Nu știe                  997|_| (numai în caz de împuternicire; treceți la C25) 
 

C24bis. Pentru această muncă, sunteţi plătit/-ă de societatea la care lucrați sau de agenţia de locuri de muncă ? 

 

 De societate     1|_| (treceți la C25) 

 De agenţia de locuri de muncă                          2|_| 

 Nu ştie                       997|_| (numai în caz de împuternicire; treceți la C25) 
 
 

C24ter. Lucraţi la sediul agenţiei de locuri de muncă (de exemplu contabil, administrativ, responsabil cu personal, 

etc.)? 

 

 Da   1|_|  

 Nu   2|_|  

 Nu ştie          997|_| (numai în caz de împuternicire) 
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Dacă are un loc de muncă pe perioadă nedeterminată sau este muncitor independent, nu puneți întrebarea 
și treceți la C27 

C25. Aţi acceptat o muncă pe perioadă determinată deoarece nu doriţi o muncă stabilă sau deoarece nu a găsit o 

muncă pe perioadă nedeterminată? 

 

 Nu doreşte o muncă pe perioadă nedeterminată   1 |_|  

 Nu doreşte o muncă pe perioadă nedeterminată   2 |_| 

 Nu ştie                            997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 
 
 

Orar de lucru 
 
 

C27. . Aveţi contract cu normă întreagă sau part-time (cu normă parţială)? 

Dacă lucrătorul este angajat cu contract (C8=1) 
 

C27. . Lucraţi cu normă întreagă sau part-time (cu normă parţială)? 

Dacă este lucrător independent fără contract (C8=2,997,998) sau lucrător autonom (C1=2,3,4,5,6 sau C1=7,8 şi 
C1A=2,3) 
 

 Cu normă întreagă   1 |_|  (treceți la C31) 

 Cu normă parţială (part-time) 2 |_| 
 
 

C27B. Despre ce tip de part-time este vorba? 

 

 Part-time orizontal: lucrează în fiecare zi dar mai puţine ore  
faţă de orarul normal zilnic                1|_| (treceți la C28) 

 Part-time vertical: lucrează program complet dar numai câteva  
zile pe săptămână, pe lună sau pe an       2|_| 

 Combinaţia de part-time orizontal şi vertical   3|_| 

 Part-time ocazional sau intermitent    4|_| (treceți la C28) 

 Nu ştie           997|_| (numai în caz de împuternicire;  treceți la C28) 
 

C27D. Lucrează mai ales: 

 
 Câteva zile pe săptămână         1|_| 

 Câteva săptămâni pe lună         2|_| 

 Câteva luni pe an          3|_| 

 Altceva (specificaţi)      996|_|  

 Nu ştie        997|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

C28. Lucraţi part-time (cu normă parţială) deoarece nu doriţi un serviciu cu normă întreagă, nu aţi găsit un serviciu 

cu normă întreagă sau din alte motive? 

 

 Nu doreşte o muncă cu normă întreagă   1 |_| 

 Nu a găsit o muncă cu normă întreagă  
/nu este suficient de lucru      2 |_| (treceți la C31) 

 Alte motive      3 |_| 

 Nu ştie               997 |_| (numai în caz de împuternicire; treceți la C31) 
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C29AB. Pentru care din aceste motive lucraţi part-time (cu normă parţială)? 

 

 Studiază sau urmează cursuri de formare profesională           1 |_| (treceți la C31) 

 Boală, probleme personale de sănătate               2 |_| (treceți la C31) 

 Pentru a avea grijă de copii săi, de alţi copii şi/sau de  

 alte persoane care nu se pot ajuta singure       3 |_| (treceți la C31) 

 Alte motive familiale (în afara îngrijirii fiilor sau a  

 altor persoane)          5 |_| (treceți la C31) 

 Are o a doua slujbă        4 |_| (treceți la C31) 

 Pentru a avea la dispoziţie mai mult timp liber     6 |_| (treceți la C31) 

 Angajatorul a redus orarul / a solicitat acest contract  7 |_| (treceți la C31) 

 Este în pensie și desfășoară o oarecare activitate   8 |_| (treceți la C31) 

 Alte motive (specificaţi)              996 |_| (treceți la C31) 

 
 

C29B. Lucraţi part-time deoarece în zona în care locuiţi serviciile publice şi/sau private, în grija cărora puteţi lăsa 

copiii sau alte persoane care au nevoie de asistenţă, lipsesc, nu sunt adecvate sau costă prea mult? Luaţi în 

considere şi variantele de baby-sitter sau asistenţi plătiţi. 

 

 Da, serviciile pentru îngrijirea copiilor sunt absente/inadecvate   1 |_| 

 Da, sunt absente/inadecvate serviciile pentru îngrijirea  
persoanelor în vârstă, bolnave, cu dizabilităţi     2 |_| 

 Da, ambele servicii sunt absente/inadecvate    3 |_| 

 Nu, lucrează part-time din alte motive     4 |_| 

 Nu ştie                 997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 

C31.. În afara pauzelor de masă şi a timpului necesar pentru a vă deplasa la/de la lucru, de obicei câte ore 

lucraţi pe săptămână? 

Dacă este lucrător independent fără contract (C8=2,997,998) sau lucrător autonom (C1=2,3,4,5,6 sau C1=7,8 şi 
C1A=2,3)  
Numai dacă este necesar, se citeşte: Luaţi în considerare numai munca  despre care am vorbit până acum. 
 

C31.. În afara pauzelor de masă şi a timpului necesar pentru a vă deplasa la/de la lucru, de obicei câte ore lucraţi 

pe săptămână? Vă rog să-mi spuneţi numărul de ore lucrate efectiv de obicei şi nu programul contractual. 

Dacă lucrătorul angajat prin contract nu este înscris în cassa integrazione (Fond de Şomaj) (C8=1 e B3≠1) 
Numai dacă este necesar, se citeşte: Luaţi în considerare numai munca  despre care am vorbit până acum. 
 

C31. . Programul dvs. contractual câte ore prevede pe săptămână? 

Dacă lucrătorul angajat este înscris în cassa integrazione (fond de şomaj) (B3=1) 
 

 Număr de ore          |_|_|_| (treceți la C31B) 

 Program foarte variabil   900 |_|_|_|  

 Nu ştie                            997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire) 

 
 

C31A. Luând în considerare ultimele 4 săptămâni, în afara pauzelor de masă şi a timpului necesar pentru a vă 

deplasa între casă şi locul de muncă, câte ore aţi lucrat pe săptămână, în medie? 

Numai dacă este necesar, se citeşte: Luaţi în considerare numai munca  despre care am vorbit până acum. 
 

 Număr de ore          |_|_|_| 

 Nu ştie                            997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire) 
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C31B. . Câte ore pe săptămână lucraţi de obicei? 

Dacă sunteţi ca angajat sau nu în Cassa Integrazione (Fond de şomaj) (C1≠blank şi B3≠1) 
Numai dacă este necesar, se citeşte: Luaţi în considerare numai munca  despre care am vorbit până acum. 
 

C31B. . Câte zile de lucru pe săptămână prevede contractul dvs.? 

Dacă lucrătorul este ca angajat în Cassa Integrazione (Fond de Şomaj) (B3=1) 
 

 Număr de zile           |_|_|_| 

 Număr de zile foarte variabil  900 |_|_|_| 

 Nu ştie                            997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 
Se citeşte (Script C32) 
Următoarele întrebări se referă la orele de lucru efectuate în săptămâna „DE LUNI … PÂNĂ DUMINICĂ…”. Ţineţi 
cont de eventualele concedii, zile de boală, lucru peste program, etc. 
 

 
 
 
 
Pentru angajații care nu au lucrat în săptămâna de referință (B1=2 și B2=1 și (C=1 sau (C1=7,8 și 
C1A=1))) nu puneți întrebarea, puneți C32=1, C34=B3, C35=2, C36=0, C37=0 și treceți la C39 
Pentru muncitorii independenți care nu au lucrat în săptămâna de referință (B1=2 și B2=1 și 
(C1=2,3,4,5,6 sau (C1=7,8 și C1A=2,3))), nu puneți întrebarea, puneți C32=1, C34=B3, C37=0 și treceți la 
C39 

C32. . În săptămâna „DE LUNI... PÂNĂ DUMINICĂ…” aţi lucrat mai puţine sau mai multe ore decât de obicei?  

Dacă nu a declarat numărul de ore de muncă obişnuite  (C31=900,997) 
 

C32. β. În săptămâna „DE LUNI... PÂNĂ DUMINICĂ…” aţi lucrat mai puţine sau mai multe ore faţă de cele |_|_| 

pe care le lucraţi de obicei? 

Dacă a declarat numărul de ore de muncă obişnuite  (C31≠900 sau 997) 
 

 Mai puţine ca de obicei 1 |_| (treceți la C34) 

 Mai multe ca de obicei 2 |_| 

 Ca de obicei  3 |_| (treceți la C35) 

 Nu ştie           997 |_| (numai în caz de împuternicire; treceți la C35) 
 
 

C33. . Aţi lucrat mai mult ca de obicei în primul rând pentru că aţi desfăşurat: 

Dacă este lucrător angajat (C1=1 sau C1=7,8 şi C1A=1) 
 

C33.. Care este principalul motiv pentru care aţi lucrat mai mult ca de obicei? 

Dacă este lucrător autonom (C1=2,3,4,5,6 sau C1=7,8 şi C2=2,3) 
 
 Orar variabil sau flexibil                                                                 1 |_| (treceți la C35) 

 Ore extra plătite şi/sau neplătite     2 |_| (utilizați numai dacă este angajat (C1=1 sau

                    C1=7,8 și C1A=1); puneți C35=1 și treceți la 
                    C36) 

 Sarcini de lucru mai mari      4  |_| (utilizați numai dacă este independent 

                     (C1=2, 3, 4, 5, 6 sau C1=7,8 și C1A=2,3);  
                  treceți la C37) 

 Alt motiv (specificaţi)               996 |_| (treceți la C35) 
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C34. Care este principalul motiv pentru care aţi lucrat mai puţin ca de obicei? 

 

 Cassa Integrazione Guadagni (CIG ordinaria o straordinaria) (Fond de Şomaj)    1 |_| (utilizați numai dacă 

                         este angajat (C1=1 sau 
                         C1A=1; puneți C35=2) 

 S-a redus activitatea societăţii din motive economice  
      şi/sau tehnice (exclusiv CIG)                 2 |_| 

 Conflict de muncă          4 |_| 

 Vreme rea           5 |_| 

 Boală, probleme personale de sănătate, accident de muncă     6 |_| 

 Concediu           7 |_| 

 Sărbători legale în timpul săptămânii       8 |_| 

 Orar variabil sau flexibil (de ex. repaus compensatoriu)                            9 |_| 

 Fracţiune de normă de tip vertical                                         10 |_| (utilizați numai dacă  

                                                                                                                                 este angajat (C1=1 sau C1A=1)) 

 Studiu sau formare nerecunoscută în programul de lucru     18 |_| 

 Studiu sau formare recunoscută în programul de lucru                                  11 |_| 

 Absenţă obligatorie datorită maternităţii                                         12 |_| 

 Absenţă facultativă până la al 12-lea an 
al copilului (concediu pentru creşterea copilului)    13 |_| 

 Motive familiale (se exclude concediul de maternitate 
şi concediul pentru creşterea copilului, inclusiv alăptarea)                14 |_| 

 Lipsa/insuficienţa muncii                    15 |_| 

 Începerea sau schimbarea lucrului în timpul săptămânii                 16 |_| 

 A terminat lucrul în timpul săptămânii                              17 |_| 

 Exercită o muncă ocazională                                      994 |_| 

 Exercită o muncă sezonieră ca și angajat (de ex. salvamar, 
culegător de fructe, chelner în munți pe timpul iernii, etc.)                         995 |_| 

 Alt motiv (specificaţi)                                                                996 |_| 
 
Dacă este muncitor independent (C1=2,3,4,5,6 sau C1=7,8 și C1A=2,3) nu puneți întrebarea și treceți la C37 

C35. Faţă de orarul contractual (sau acordul verbal) în săptămâna „DE LUNI … PÂNĂ DUMINICĂ…”, aţi 

desfăşurat ore extra plătite şi/sau ore extra neplătite (ore în plus nerecuperabile) 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| (puneți C36=0 și treceți la C37) 
 Nu ştie  997 |_| (numai în caz de împuternicire, puneți C36=997, C36A=997 și treceți la C37) 

 
 

C36. Cu privire la programul contractual (sau la acordul verbal) câte ore extra plătite şi/sau neplătite aţi efectuat? 

 

 Numărul de ore extra     |_|_|_| 

 Nu ştie                              997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire; treceți la C37) 
 
 

C36A. Câte ore extra vă vor fi plătite? 

 

 Numărul de ore extra plătite  |_|_|_| 

 Nu ştie                                  997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

Dacă a declarat numărul de ore obișnuite (C31900 sau 997), iar în săptămâna de referință a lucrat același 
număr de ore (C32=3), puneți C37=C31 și treceți la C38 

C37. În total în săptămâna “DE LUNI .... PÂNĂ DUMINICĂ…” câte ore aţi lucrat? 

 

 Număr de ore             |_|_|_| 

 Nu ştie                         997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire) 
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Dacă a lucrat în săptămâna de referință (C37=0), nu puneți întrebarea și treceți la C39 

C38. În săptămâna „DE LUNI… PÂNĂ DUMINICĂ…” aţi fi vrut să lucraţi un alt număr de ore faţă de cele lucrate? 

Dacă efectuaţi mai multe munci luaţi în considerare programul total 

 

 Da, mai puţine ore      1 |_| 

 Da, mai multe ore      2 |_| 

 Nu (aş fi vrut să lucrez acelaşi număr de ore)  3 |_| (treceți la C42) 

 Nu ştie               997 |_| (numai în caz de împuternicire; treceți la C42) 

 
 

C39. În total în săptămâna „DE LUNI .... PÂNĂ DUMINICĂ…” câte ore aţi fi vrut să lucraţi? Dacă efectuaţi mai 

multe munci luaţi în considerare programul total 

 

 Nu vroia să lucreze       |_| (utilizați numai dacă C38=1 sau C37=0, treceți la C42) 

 Număr de ore     |_|_| (dacă nu a efectuat ore de lucru sau ar fi vrut să lucreze mai  

                 multe ore (C37=0 sau C38=2) treceți la C39A, sau la C42) 

 Nu ştie             997 |_| (utilizați numai în caz de împuternicire; sau dacă C37=0; 

                                                                        dacă C38=2 treceți la C39A, altfel treceți la C42) 

 
 

C39A.În săptămâna “DE LUNI… PÂNĂ DUMINICĂ…”, în care din următoarele moduri aţi fi vrut să lucraţi mai 

multe ore cu sporirea corespunzătoare a câştigului? 

 

 Adăugând o nouă slujbă celei pe care o are deja  1 |_| 

 Schimbând locul de muncă    2 |_| 

 Continuând să facă aceeaşi muncă   3 |_| 

 Unul din modurile precedente    4 |_| 
 
 

C40. În săptămâna “DE LUNI … PÂNĂ DUMINICĂ......” sau în cele două săptămâni următoare aţi fi fost 

disponibil/-ă să lucraţi mai multe ore? 

 

 Da, în săptămâna specificată sau în cele două săptămâni următoare  1 |_| (treceți la C42) 

 Nu            2|_|  

 Nu ştie                  997 |_| (numai în caz de împuternicire; 

                      treceți la C42) 
 
 

C41.Dacă aţi avea posibilitatea de a lucra mai multe ore, din ce motiv nu aţi fi disponibil/ă? 

 

 Boală, probleme personale de sănătate                                      1 |_| 

 Studiu sau formare neorganizată în cadrul muncii proprii               2 |_| 

 Alte motive personale (specificaţi)                  3 |_| 

 Maternitate, naşterea unui fiu                    4 |_| 

 Pentru a avea grijă de copii săi, de alţi copii şi/sau de  
alte persoane care nu se pot ajuta singure       7 |_| 

 Alte motive familiale (în afara îngrijirii fiilor sau a altor persoane)    5 |_| 

 Trebuie dat un preaviz        6 |_| 

 Alt motiv (specificaţi)                996 |_| 

 Nu ştie                  997 |_| (numai în caz de împuternicire) 

 Nu răspunde                 998 |_| 
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Lucrul în orare dezavantajoase şi în schimburi 
 
 
Se citeşte (Script C42) 
Următoarele întrebări se referă la lucrul efectuat în segmente orare sepciale şi în sărbătorile legale în cele 4 
săptămâni „DE LA….PÂNĂ LA….” 
 

C42. În cele 4 săptămâni „DE LA ..... PÂNĂ LA…” aţi lucrat seara? (de la ora 20 la ora 23 aproximativ) 

 

 Da, de 2 sau mai multe ori pe săptămână  1 |_| 

 Da, mai puţin de 2 ori pe săptămână  2 |_| 

 Nu        3|_| 

 Nu ştie              997 |_| (numai în caz de împuternicire) 

 
 

C43. În cele 4 săptămâni „DE LA ..... PÂNĂ LA…” aţi lucrat noaptea? (după ora 23 până la ora 5) 

 

 Da, de 2 sau mai multe ori pe săptămână  1 |_| 

 Da, mai puţin de 2 ori pe săptămână  2 |_| 

 Nu        3|_| 

 Nu ştie              997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 

C44. În cele 4 săptămâni „DE LA ..... PÂNĂ LA…” aţi lucrat sâmbătă (indiferent de program)? 

 

 Da, de 2 sau mai multe ori (în cele 4 săptămâni) 1 |_| 

 Da, mai puţin de 2 ori (în cele 4 săptămâni) 2 |_| 

 Nu        3|_| 

 Nu ştie                         997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 

C45. În cele 4 săptămâni „DE LA ..... PÂNĂ LA…” aţi lucrat duminică (indiferent de program)? 

 

 Da, de 2 sau mai multe ori (în cele 4 săptămâni) 1 |_| 

 Da, mai puţin de 2 ori (în cele 4 săptămâni) 2 |_| 

 Nu        3|_| 

 Nu ştie              997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
Dacă este muncitor independent (C1=2,3,4,5,6 sau C1=7,8 și C1A=2,3), nu puneți întrebarea și treceți la C48 

C46. Pentru tipul de muncă efectuat de dvs. societatea foloseşte munca în ture, adică alternează mai mulţi 

lucrători în programe speciale sau zile ale săptămânii? 

 

 Da   1|_| 

 Nu   2|_| (treceți la C48) 

 Nu ştie           997 |_| (numai în caz de împuternicire; treceți la C48) 
 
 

C47. În cele 4 săptămâni „DE LA ..... PÂNĂ LA…” aţi lucrat în schimburi? 

 

 Da   1|_| 

 Nu   2|_| 

 Nu ştie         997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
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Dacă lucrează de acasă pentru o întreprindere (C9=6), nu puneți întrebarea, puneți C48=1 și C48A=0 și 
treceți la C50A 

C48.. În acord cu angajatorul, în cele 4 săptămâni  „DE LA ..... PÂNĂ LA…” aţi efectuat acasă ore de muncă 

plătite sau care pot fi recuperate? 

Numai dacă este necesar, se citeşte: orele lucrate acasă pot fi efectuate atât în programul de muncă cât şi la alte 
ore. 

Dacă este lucrător angajat dar nu la domiciliu ((C1=1 sau C1A=1) şi C96) 
 

C48.. În cele 4 săpătmâni  „DE LA ..... PÂNĂ LA…” vi s-a întâmplat să lucraţi acasă? 

Dacă este lucrător autonom (C1=2,3,4,5,6 sau C1=7,8 şi C1A=2,3) 
 

 Da, de 2 sau mai multe ori pe săptămână 1 |_| 

 Da, mai puţin de 2 ori pe săptămână 2 |_| 

 Nu                   3|_| 

 Nu ştie                        997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 

C48A. Cât timp durează de obicei să vă deplasaţi de acasă la locul de muncă? Nu luaţi în considerare timpul 

folosit pentru a-i duce pe copii la şcoala 
 

 Număr de minute             |_|_|_| (treceți la C50A) 

 Orar foarte variabil datorită diferitelor destinaţii  900 |_|_|_| 

 Nu ştie                              997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire) 
 
Dacă a lipsit de la lucru în săptămâna de referință (B2=1), nu puneți întrebarea și treceți la C50A 

C48B. În săptămâna  „DE LA ..... PÂNĂ DUMINICĂ…” cât timp  a durat să ajungeţi de acasă la locul de muncă în 

ultima zi de muncă? 
 

 Număr de minute    |_|_|_| 

 Nu ştie                                  997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 
 

Locul de muncă 
 
 

C50A. În ce localitate lucraţi? Dacă nu aveţi un loc obişnuit de muncă, luaţi-l în considerare pe acela unde lucraţi 

cel mai des. 

 

 În localitatea în care locuiţi  1|_| (treceți la C53) 

 În altă localitate italiană  2|_| 

 În străinătate   3|_| (treceți la C53) 

 
 

C51A. În ce Localitate? 

 

______________________________________________________________ |_|_|_|_|_|_| (treceți la C53) 

 
 

C52. În ce ţară? 

 

__________________________________________________________________________|_|_|_| 
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C53. Pentru a începe această muncă a trebuit să vă mutaţi din altă localitate? 

 

 Da, din altă localitate italiană                            1|_|  

 Da, din străinătate                              3|_| (treceți la C55) 

 Nu                                4|_| (treceți la C55) 

 Da, dar apoi s-a întors în localitatea de domiciliu  5 |_| (treceți la C55) 

 Nu ştie                                      997 |_| (numai în caz de împuternicire; treceți la C55) 

 
 

C54A. În ce localitate locuiaţi? 

 

______________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 
 
 

C54B.Din ce ţară? 

 
 

____________________________________________________ |_|_|_| 
 

 Nu ştie                 997 |_|  
 

 
 

 
 

Începerea activităţii de muncă 
 
 

C55. . În ce an aţi început să lucraţi pentru angajatorul actual, în funcție de tipul de contract? 

Dacă este lucrător angajat (C1=1 sau C1=7,8 şi C1A=1) 
 

C55.. În ce an aţi început această muncă? 

Dacă este lucrător autonom (C1=2,3,4,5,6 sau C1=7,8 şi C1A=2,3)  
 

 Anul   |_|_|_|_| (dacă durata la locul de muncă este <3 ani, treceți la C57; altfel treceți la C57AB) 

 Nu ştie              997|_|_|_| 
 
 

C56. Vă amintiţi vârsta la care aţi început? 

 

 Vârsta |_|_| (dacă durata la locul de muncă este <3 ani, treceți la C57; altfel treceți la C57AB) 
 
 

C57. Vă amintiţi luna? 

 

 Luna             |_|_|_|  

 Nu ştie                         997|_|_|_| 
 

Dacă este angajat pe perioadă nedeterminată (C20=2 și C1=1 sau c1A=1), puneți întrebarea 

C57D. Cu actualul angajator ați început să lucrați imediat cu contract pe perioadă nedeterminată? 

 

 Da      1 |_| (treceți la C59) 

 Nu      2 |_| 

 Nu știe                 997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 
Dacă este angajat pe perioadă nedeterminată cu contract (C20=2 și C1=1 sau c1A=1 și C8=1), puneți 
întrebarea 
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C57E. Știți să-mi spuneți anul în care a început actualul contract pe perioadă nedeterminată? 

 
 Anul      |_|_|_|_| (dacă (AN SONDAJ–C57D)<3 treceți la C57F;  

  altfel treceți la C59) 

 Nu știe     |_|9|9|7| (numai în caz de împuternicire; treceți la C57E) 
 
 

C57F. Vă amintiți vârsta la care ați început să lucrați pe perioadă nedeterminată?  

 

 Vârsta       |_|_|_| (dacă SG.21 –C57F<3 treceți la C57G; altfel la C59) 
 
 

C57G. Vă amintiți luna? 

 

 Luna      |_|_|_| (treceți la C59) 

 Nu știe     |9|9|7| (treceți la C59) 
 
 
 
 
Dacă este antreprenor, liber profesionist, muncitor independent, îngrijitor de familie sau asociat de 
cooperativă fără contract de angajare (C1=4,5,6 sau C1=7,8 și C1A=3) nu puneți întrebarea și treceți la 
C59AB 
 

C59. Aţi găsit această slujbă printr-un Centru public pentru ocuparea forţei de muncă, adică fostul birou de 

plasare? 

 

 Da   1|_| (treceți la C60) 

 Nu   2|_| 

 Nu ştie           997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 

C59AB. Cum aţi găsit acest loc de muncă? 

Numai dacă este necesar, se citeşte: Luaţi în considerare modalitatea care credeţi că este mai importantă: 
 

 Aţi răspuns la anunţuri din ziare, pe internet, a risposto ad annunci sui  

 giornali, internet, aviziere, etc.                                             1|_| 

 V-aţi adresat direct angajatorului          2|_| 

 V-a contactat direct angajatorul          3|_| 

 Prin părinți sau rude (rețea familială)                      4|_| 

 Prin prieteni sau cunoscuți (rețea personală)       11|_| 

 Concurs public (inclusiv repartiţiile pentru cadrele didactice)      5|_| 

 Structură de intermediere publică diferită de un Centru public  
pentru ocuparea forţei de muncă         6|_| 

Agenţie de intermediere sau altă agenție                       7|_| 

 Semnalarea unei şcoli, universităţi, unor centre de formare       8|_| 

 Experienţe precedente (stagii, ucenicii, munci de scurtă durată) 
în aceeaşi societate în care lucraţi în prezent         9|_| 

 Începerea unei activităţi pe cont propriu       10|_| 

 Alt ajutor (specificaţi)       996 |_| 

 Nu ştie                                                                    997 |_| (numai în caz de   

          împuternicire) 

 

C60. Acesta este primul dvs. loc de muncă? 

Numai dacă este necesar, se citeşte: Luaţi în considerare munca în urma căreia aţi primit o plată sau munca 
neplătită numai dacă are loc de obicei la societatea unui membru al familiei 
 

 Da              1|_| (treceți la C63) 

 Nu              2|_| 

 Nu ştie              997 |_| (numai în caz de împuterncire; treceți la C63) 
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C61. În ce an aţi început prima slujbă? 

 

 Anul    |_|_|_|_| (treceți la C63) 

 Nu ştie                997|_|_|_| 
 
 

C62. Vă amintiţi vârsta la care aţi început să lucraţi? 

 

 Vârsta |_|_| 
 
 

Retribuţia 
 
 
Dacă este muncitor autonom (C1=2,3,4,5,6 sau C1=7,8 și C1A=2,3), treceți la C65A 
Se citeşte (Script C63) 
Următoarea întrebare se referă la câştigul primit luna trecută pentru munca prezentă. Este vorba despre o 
informaţie foarte importantă deoarece permite evaluarea diferenţelor de câştig în Italia şi a diferenţelor de câştig 
între muncitorii italieni şi cei din alte ţări europene. Pentru a răspunde mai ușor, dacă doriți, puteți consulta 
fluturașul de salariu de luna trecută. 
 
 
 

C63A.  Pentru a răspunde mai uşor dacă doriţi puteţi consulta fluturaşul de salariu de luna trecută. Doriţi aceasta? 

 

 Da                          1 |_| 

 Nu               2|_| 

 Nu se eliberează fluturaş de salariu         3 |_| 
 
 

C63.. Care a fost salariul net pe care l-aţi primit luna trecută pentru această muncă? Excludeţi alte salarii (al 13-

lea, al 14-lea, etc.) şi rubricile accesorii care nu sunt plătite în mod regulat în fiecare lună (prime de productivitate 
anuale, întârzieri, indemnizaţii pentru misiuni, ore extra neobişnuite, etc.) 

Dacă lucrătorul angajat nu este în cassa integrazione (Fond de Şomaj) (B31) 
 

C63.β. Îmi puteţi spune la cât ajunge indemnizaţia de la cassa integrazione (fondul de şomaj) netă pe care aţi 

primit-o luna trecută? 

Dacă lucrătorul angajat este înscris în cassa integrazione (fond de şomaj) (B3=1) 
 

 Euro     |_|_|_|_|_|,00  (treceți la C65) 

 Nu ştie             997 |_|    (numai în caz de împuternicire) 

 Nu răspunde            998 |_|  
 
 

C64. Îmi puteţi indica în ce categorie de salariu vă încadraţi  

 

 peste 3.000   10 |_| 

 de la 2.001 la 3.000  9 |_| 

 de la 1.701 la 2.000  8 |_| 

 De la 1.401 la 1.700   7 |_|  

 De la 1.201 la 1.400   6 |_|  

 De la 1.051 la 1.200   5 |_|  

 De la 951 la 1.050    4 |_|  

 De la 800 la 950    3 |_|  

 De la 500 la 799    2 |_|  

 Mai puţin de 500 euro  1 |_|  

 Nu ştie            997 |_|  

 Nu răspunde           998 |_|  
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Dacă încasează șomaj (B3=1), nu puneți întrebarea, puneți C65=7, puneți C65A=3 și treceți la C73 

C65. În cursul anului pentru această muncă primiţi unele din următoarele compensaţii care nu sunt plătite lunar:  

(Sunt posibile mai multe răspunsuri) 
 

 Al 13-lea salariu        1 |_| (treceți la C65A) 

 Al 14-lea salariu         9 |_| (treceți la C65A) 

 Premii şi stimulente de productivitate, pentru rezultat, proiecte speciale 2 |_| (treceți la C65A) 

 Salariu extra nu este primit în fiecare lună                                                     3 |_| (treceți la C65A) 

 Alocaţii pentru familie        8 |_| (treceți la C65A) 

 Alte compensaţii        6 |_| (treceți la C65A) 

 Niciunul             7 |_| (treceți la C65A) 

 Nu ştie                 997 |_| (treceți la C65A) 

 Nu răspunde                998 |_| (treceți la C65A) 

 
 
Dacă este antreprenor, liber profesionist, muncitor independent sau îngrijitor de familie neangajat sau 
angajat pe perioadă nedeterminată sau asociat de cooperativă angajat pe perioadă nedeterminată sau 
angajat cu contract pe perioadă nedeterminată (C1=4,5,6 sau (C1=7 și C1A≠1) sau (C1=7,8 și C1A=1 și 
C20=2) sau (C8=1 și C20=2)), treceți la C73 

C65A. În ultima lună pentru această muncă aţi fost plătit/ă folosind Livretul de familie sau Prestația 

ocazională/PrestO (voucher)?  
 

 Da, numai cu aceste instrumente bonuri de masă  1 |_| (treceți la C73) 

 Da, numai parţial aceste instrumente cu bonuri de masă 2 |_| (treceți la C73) 

 Nu           3|_| (treceți la C73) 

 Nu ştie                           997|_| (treceți la C73) 
 
 

Satisfacţia pentru munca desfăşurată 
 

 

Se citeşte (Script C73) 
Următoarele întrebări se referă la evaluările dvs. cu privire la satisfacţia şi stabilitatea muncii. Vă rugăm să acordați 
un punctaj de la 0 la 10 pentru fiecare dintre următoarele întrebări, unde 0 indică „deloc mulțumit” și 10 „complet 
mulțumit” 

C73. Cât de mulţumit/-ă sunteţi de locul de muncă actual?  

Numai în cazul în care este necesar, se citește: Atribuiți un punctaj de la 0 la 10, unde 0 indică „deloc mulțumit” și 10 

„complet mulțumit” 

 

 Punctaj (0-10)  |_|_|_|  

 Nu ştie                           997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 

C74. Cât de mulţumit/-ă sunteţi de venit? 

Numai în cazul în care este necesar, se citeşte: Indicaţi un punctaj de la 0 la 10, unde 0 indică “deloc mulţumit" 
iar 10 “complet mulţumit”. 
 

 Punctaj (0-10)  |_|_|_|  

 Nu ştie                          997|_|_|_|  (numai în caz de împuternicire) 
 

 

C75. Cât de mulţumit/-ă sunteţi de climatul şi de relaţiile de muncă ? 

Numai în cazul în care este necesar, se citeşte: Indicaţi un punctaj de la 0 la 10, unde 0 indică „deloc mulţumit" 
iar 10 „complet mulţumit”. Dacă este necesar, specificați: Climatul de lucru este cel care depinde de raporturile cu 
persoanele cu care aveți a face pentru desfășurarea propriei activități. 
 

 Punctaj (0-10)            |_|_|_|  

 Nu ştie                         997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire) 
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C76. . Cât de mulţumit/-ă sunteţi de oportuntăţile de carieră oferite de locul dvs. De muncă? 

Dacă este angajat (C1=1 sau C1A =1) 
PENTRU PERSOANA CARE IA INTERVIUL: specificați faptul că cei care se lamentează că nu pot face carieră pot da 
punctaje mici. Specificați faptul că cei care sunt la final de carieră, pot evalua chiar și pentru trecut. 
În cazul în care este necesar, se citeşte: prin loc de muncă actual se înţelege cel de la angajatorul actual. 
 

C76. . Cât sunteţi de mulţumit/-ă de carieră, de cifra de afaceri?  

Dacă este colaborator (C1=2,3) sau (C1=8 şi C1A=2) 
 

C76. . Cât sunteţi de mulţumit/-ă de cifra dvs. de afaceri? 

Dacă este lucrător autonom (C1=4,5,6) sau (C1=7 şi C1A=3) sau (C1=8 şi C1A=3) 
Numai în cazul în care este necesar, se citeşte: Indicaţi un punctaj de la 0 la 10, unde 0 indică “deloc mulţumit" 
iar 10 “complet mulţumit” 
 

 Punctaj (0-10)            |_|_|_|  

 Nu ştie                        997 |_|_|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

 

C77.Cât de mulţumit/-ă sunteţi de numărul de ore lucrătoare? 

Numai în cazul în care este necesar, se citeşte: Indicaţi un punctaj de la 0 la 10, unde 0 indică “deloc mulţumit" 
iar 10 “complet mulţumit” 
 

 Punctaj (0-10)            |_|_|_|  

 Nu ştie                         997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

 

C78. Cât sunteţi de mulţumit/-ă de stabilitatea muncii? 

PENTRU PERSOANA CARE IA INTERVIUL: dacă este necesar, specificați că prin stabilitate se înțelege continuitatea sau 
siguranța muncii 
Numai în cazul în care este necesar, se citeşte: Indicaţi un punctaj de la 0 la 10, unde 0 indică “deloc mulţumit" 
iar 10 “complet mulţumit” 
 

 Punctaj (0-10)            |_|_|_|  

 Nu ştie                         997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

 

C80.Cât sunteţi de mulţumit/-ă de distanţa şi timpul necesar pentru deplasarea casă-loc de muncă? 

Numai în cazul în care este necesar, se citeşte: Indicaţi un punctaj de la 0 la 10, unde 0 indică “deloc mulţumit" 
iar 10 “complet mulţumit” 
 

 Punctaj (0-10)            |_|_|_|  

 Nu ştie                         997|_|_|_|  (numai în caz de împuternicire) 
 

 

C81A. Cât de interesantă vi se pare munca dvs.? Indicaţi un punctaj de la 0 la 10, unde 0 indică “deloc 

interesantă" iar 10 “foarte interesantă” 

 

 Punctaj (0-10)            |_|_|_| 

 Nu ştie                         997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

 

C82. Credeţi că veţi pierde locul de muncă actual/veţi înceta activitatea în următoarele şase luni? 

 

 Da        1|_| 

 Nu        2|_| 

 Nu ştie  997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
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C83. Credeţi că este uşor să găsiţi/porniţi o muncă similară cu cea pe care  efectuaţi în prezent? 

În cazul în care este necesar, se citeşte: anume în Italia, similară cu tipul de muncă efectuată, orar şi salariu 
 

 Da   1|_| 

 Nu   2|_| 

 Nu ştie         997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
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SECŢIUNEA D 
 

Activitatea de lucru secundară 
Pentru persoanele care lucrează 

 
 
 

D1. Pe lângă locul de muncă despre care am vorbit până acum, „SĂPTĂMÂNA TRECUTĂ”, adică “DE LUNI… 

PÂNĂ DUMINICĂ…”, mai aveaţi şi alte locuri de muncă? Gândiţi-vă la orice tip de muncă (de ex. lecţii particulare, 

lucru la sfârşitul săptămânii) din care obţineţi un câştig  chiar şi numai cu bonuri de masă,sau munca neplătită 

numai dacă este efectuată în mod obişnuit la firma unui membru al familiei 

 

 Da, un alt loc de muncă 1 |_| (treceți la D2) 

 Da, mai mult de unul 2 |_| (treceți la D2) 

 Nu     3 |_| (treceți la secțiunea F) 

 
 

D2. . În săptămâna “DE LUNI… PÂNĂ DUMINICĂ…”, câte ore aţi dedicat celui de-al doilea loc de muncă? 

Dacă are un alt loc de muncă în afara celui principal (D1=1) 
 

D2. β. În săptămâna “DE LUNI… PÂNĂ DUMINICĂ…”, câte ore aţi dedicat acestor locuri de muncă?  

Dacă are mai multe locuri de muncă în afara celui principal (D1=2) 
 

 Nu a lucrat    |0| 

 Număr de ore            |_|_| 
 
 

D3. . Dvs. lucraţi la acest loc de muncă: 

Dacă are un alt loc de muncă în afara celui principal (D1=1) 
 

D3. . Între diversele activităţi de lucru pe care le desfăşuraţi pe lângă locul de muncă principal luaţi-o în 

considerare pe cea căreia îi dedicaţi mai mult timp. Dvs. lucraţi la acest loc de muncă: 
Dacă are mai multe locuri de muncă în afara celui principal (D1=2) 
 
 

 În mod obişnuit       1 |_| 

 Numai în anumite sezoane (sau în anumite perioade din an) 2 |_| 

 Câteodată, când se întâmplă     3 |_| 
 
 

D4. Desfăşuraţi: 

 

 Muncă de angajat       1 |_| (treceți la D7A) 
 
O muncă de:  

 Colaborare coordonată şi continuativă (cu sau fără proiect)  2 |_| (treceți la D5bis α) 

 Efectuare de lucrări ocazionale      3 |_| (treceți la D5bis β) 

 
O muncă autonomă cum ar fi:  

 Întreprinzător        4|_| (treceți la D7) 

 Liber profesionist        5 |_| (treceți la D7) 

 Lucrător autonom        6 |_| (treceți la D7) 

 Coajutor la societatea unui membru al familiei    7 |_| (treceți la D5.α.) 

 Asociat în cooperativă      8 |_| (treceți la D5. β) 
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D5. α. Dvs. sunteţi angajat/ă cu contract de muncă? 

Dacă este coajutor în societatea unui membru al familiei  (D4=7) 
 

D5. β. Sunteţi angajat cu contract de muncă sau cu contract de colaborare coordonată şi continuativă? 

Dacă este asociat în cooperativă (D4=8) 
 

 Da, Contract de muncă      1 |_| (treceți la D7A) 

 Da, Contract de colaborare coordonată şi continuativă 
(cu sau fără proiect)     2 |_| (numai dacă D4=8; treceți la D5bis α) 

 Nu        3 |_| (treceți la D7B) 

 
 

D5bis. α.Contractul de colaborare coordonată şi continuativă (cu sau fără proiect) prevede pentru angajator 

obligaţia de a plăti la INPS contribuţiile pentru asigurări. Pentru această muncă vă sunt plătite contribuţiile la INPS? 
Dacă este colaborator coordonat şi continuativ (D4=2) 
 

D5bis. β. Contractul de prestare de lucrări ocazionale prevede obligaţia de aplicare a impozitului. Pentru această 

muncă vi se aplică impozit? 
Dacă este prestator de lucrări ocazionale (D4=3) 
 

 Da  1|_| (treceți la D7B) 

 Nu  2|_| (puneți D5=blank și întoarceți-vă la D4) 
 
 
 

D7. Aveţi angajaţi? Dacă vă ajută membrii familiei sau alte persoane pe care nu le plătiţi, nu le luaţi în considerare 

 

 Da  1|_| (treceți la D7B) 

 Nu  2|_| (treceți la D7B) 
 
Dacă este coajutor în societatea unui membru al familiei (D5=1), nu puneți întrebarea și treceți la D7B 

D7A. Contractul dvs. de muncă este reglementat de un contract sau un acord verbal cu angajatorul? 

 

 Contract         1 |_| 

 Acord verbal        2 |_| 

 Nu ştie                 997 |_| (numai în caz de împuternicire) 

 Nu răspunde                998 |_| 

 
 
 
 

Profesia 
 
 

D7B. Ne puteţi spune care este profesia dvs. şi în ce constă munca? 

 

_____________________________________________________________________ 
 
 

D7D. Codul profesiei 

 

_______________________________________________________________|_|_|_|_|_| 
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Activitate economică 
 
 

D8α. Ce activitate se desfăşoară la sediul la care lucraţi? (indicaţi principalele bunuri şi/sau servicii produse) 

Dacă este lucrător angajat (D4=1 sau D4=7,8 şi D5=1) 
 

D8. Care este activitatea principală pe care o desfăşoară şi care sunt bunurile şi/sau serviciile produse? 

Dacă este lucrător autonom (D4=2,3,4,5,6 sau D4=7,8 şi D5=2,3)  
 

PENTRU PERSOANA CARE IA INTERVIUL: Informaţii indispensabile de colectat pentru o codificare corectă: 

1) tipul de activitate (producţie, cultivare, vânzare en-gross, etc.), 
2) bun sau serviciu obiect al acestei activităţi (robinete, motociclete, curăţenie, etc.), 
3) material din care este confecţionat bunul (metal, plastic, etc.). 
Exemplu: fabricarea de mobile din lemn pentru încăperi sau exterior. 
Dacă societatea are mai multe sedii, solicitaţi informaţiile cu privire la sediul la care lucrează persoane intervievată. 
Dacă sediul de lucru este altul decât societatea de apartenenţă, trebuie specificat (ex. societatea de curăţenie care 
are antrepriză în spital). 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
 

D9. Codificarea activităţii economice 

 
 

__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| (treceți la secțiunea F) 
 
 
Dacă este antreprenor, liber profesionist sau muncitor îndependent sau coajutor familial neangajat 
(D4=4,5,6 sau (D4=7 și D5≠1)), nu puneți întrebarea și treceți la secțiunea F 

D10. În ultima lună pentru această muncă aţi fost plătit/ă folosind Livretul de familie sau Prestația 

ocazională/PrestO (ex bon de masă) ? 

 

 Da, numai cu aceste instrumente                           1 |_| 

 Da, numai parţial cu aceste instrumente                        2 |_| 

 Nu          3 |_| 

 Nu ştie                                                 997 |_| 
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SECŢIUNEA E 
 

Experienţa de lucru anterioară 
Pentru cei care nu lucrează 

 
 
Dacă desfășoară o muncă ocazională sau sezonieră (B3=994 sau 995), puneți E1=1 și treceți la E2.β 

E1. Aţi avut vreodată un loc de muncă? Luaţi în considerare munca în urma căreia aţi primit o plată sau munca 

neplătită numai dacă are loc la societatea unui membru al familiei 

 

 Da       1|_| 

 Nu       2|_| (treceți la F7) 

 Nu, incapacitate permanentă de muncă             3 |_| (dacă SG21<75 puneți F7=2, F10=11, F12=2, F15=2, 

                                                                                                    G1=2, G7=3, G9=3 și treceți la secțiunea H; 

                                                                                                    dacă SG21>74 treceți la secțiunea H) 

 
 

E2. . În ce an aţi încetat să lucraţi? 

Dacă nu are un loc de muncă (B2=2 şi B3≠994 sau 995) sau este inapt pentru muncă(B1=3) 
 

E2. β.Când aţi lucrat ultima dată? Indicaţi anul încheierii 

Dacă lipseşte de la servici în săptămâna de referinţă (B2=1) sau are de lucru ocazional (B3=994) sau sezonier 
(B3=995) 
 
 Anul    |_|_|_|_| (dacă a întrerupt de mai puțin de 3 ani, treceți la E4; dacă a 

                                           întrerupt de mai mult de 7 ani, treceți la secțiunea F; altfel treceți la E6) 

 Nu ştie   997 |_|  
 
 

E3. Câţi ani aveaţi? 

 

 Vârsta |_|_| (dacă a întrerupt de mai puțin de 3 ani, treceți la E4; dacă a 

          întrerupt de mai mult de 7 ani, treceți la secțiunea F; altfel treceți la E6) 
 
 

E4. În ce lună? 

 

 Luna   |_|_| 

 Nu ştie          997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
Dacă a răspuns deja la această întrebare (B4≠blank), puneți E6=B4 și urmați rubricile de la E6 

E6. Dvs. desfăşuraţi: 

 

 Muncă de angajat       1 |_| (treceți la E9) 
 

O muncă de:  

 Colaborare coordonată şi continuativă (cu sau fără proiect ) 2 |_| (treceți la E9) 

 Efectuare de lucrări ocazionale      3 |_| (treceți la E9) 
 

O muncă autonomă cum ar fi:  

 Întreprinzător       4|_| (treceți la E8) 

 Liber profesionist        5 |_| (treceți la E8) 

 Lucrător autonom        6 |_| (treceți la E8) 

 Coajutor la societatea unui membru al familiei    7 |_| (treceți la E7.α) 

 Asociat în cooperativă      8 |_| (treceți la E7.β) 
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Dacă a răspuns deja la această întrebare (B4≠blank), puneți E7=B4A și urmați filtrele de la E7 

E7.α. Dvs. eraţi angajat/ă cu contract de muncă? 

 

E7.β. Eraţi angajat cu contract de muncă sau cu contract de colaborare coordonată şi continuativă? 

 

 Da, Contract de muncă      1 |_| (treceți la E9) 

 Da, Contract de colaborare coordonată şi continuativă 
(cu sau fără proiect)     2 |_| (numai dacă E6=8; treceți la E9) 

 Nu        3 |_| (treceți la E9) 

 
 

E8. Aveaţi angajaţi? Dacă vă ajutau membrii familiei sau alte persoane pe care nu le plătiţi, nu le luaţi în 

considerare 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| 
 
 

E9. . Care era profesia dvs.? Gândiţi-vă la ultima muncă efectuată. 

Dacă nu are un loc de muncă (B2=2 şi B3≠994 sau 995) sau este inapt pentru muncă (B1=3) 
 

E9. . Ne puteţi spune care este profesia dvs. şi în ce consta munca? 

Dacă lipseşte de la servici în săptămâna de referinţă (B2=1) sau are de lucru ocazional (B3=994) sau sezonier 
(B3=995) 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

E10. Codul profesiei 

 
 
_____________________________________________________________________________|_|_|_|_|_| 

 

 
 

E12. . Ce făcea Societatea sau Unitatea la care lucraţi? (indicaţi principalele bunuri şi/sau servicii produse) 

Dacă era lucrător angajat (E6=1 sau E6=7,8 şi E7=1) 
 

E12. . Care era activitatea principală pe care o desfăşuraţi şi care erau bunurile şi/sau serviciile produse? 

Dacă era lucrător autonom (E6=2,3,4,5,6  sau E6=7,8 şi E7=2,3)  
 

PENTRU PERSOANA CARE IA INTERVIUL: Informaţii indispensabile de colectat pentru o codificare corectă: 
1) tipul de activitate (producţie, cultivare, vânzare en-gross, etc.), 
2) bun sau serviciu obiect al acestei activităţi (robinete, motociclete, curăţenie, etc.), 
3) material din care este confecţionat bunul (metal, plastic, etc.). 
Exemplu: fabricarea de mobile din lemn pentru încăperi sau exterior. 
Dacă societatea are mai multe sedii, solicitaţi informaţiile cu privire la sediul la care lucrează persoane intervievată. 
Dacă sediul de lucru este altul decât societatea de apartenenţă, trebuie specificat (ex. societatea de curăţenie care 
are antrepriză în spital). 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

E13. Codificarea activităţii economice 

 

__________________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 
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Dacă a lipsit de la lucru în săptămâna de referință (B2=1), treceți la E19; 
Dacă desfășoară o muncă ocazională sau sezonieră într-o societate a unui membru al familiei [B3=994,995 
și (E6=1 sau (E6=7,8 și E7=1))], puneți E14=3 și treceți la E19; 
Dacă desfășoară o muncă ocazională sau sezonieră autonomă [B3=994,995 și (E6≠1 sau (E6=7,8 și 
E7=2,3))], puneți E15=3 și treceți la E19; 
Dacă este fost angajat [(B2=2 și B3≠994,995) sau B1=3) și (E6=1 sau ( E6=7,8 și E7=1))], treceți la E14; 
Dacă este fost muncitor independent [(B2=2 și B3≠994,995) sau B1=3) și (E6=2,3,4,5,6 sau (E6=7,8 și 
E7=2,3))], treceți la E15 

E14. Care este principalul motiv pentru care aţi încetat să lucraţi? 

 

 Pensionare                                                              1 |_| (treceți la E 18A) 

 Concediere sau disponibilizare (chiar şi în urma falimentului  
sau a închiderii activităţii societăţii unde lucra)     2 |_| (treceți la E19) 

 Muncă pe perioadă determinată (inclusiv cea ocazională sau sezonieră)  3 |_| (treceți la E19) 

 Boală, probleme personale de sănătate               4 |_| (treceți la E19) 

 Maternitate, naşterea unui fiu                       5 |_| (treceți la E19) 

 Pentru a avea grijă de copii săi, de alţi copii şi/sau de alte persoane care  
nu se pot ajuta singure         6 |_| (treceți la E19) 

 Alte motive familiale (în afara maternităţii, îngrijirii fiilor sau a altor persoane)  9 |_| (treceți la E19) 

 Studiu sau formare profesională       7 |_| (treceți la E19) 

 Serviciu militar sau serviciu civil substitutiv       8 |_| (utilizați numai dacă 

            este bărbat și au trecut mai 

           mult de 17 ani de când a  

           încetat să lucreze înainte de 

           2006;  treceți la E19) 

 Alte motive (specificaţi)___________________________________________996 |_| (treceți la E19) 
 
 

E15. Care este principalul motiv pentru care aţi încetat munca? 

 

 Pensionare                                                       1 |_| (treceți la EA) 

 Închiderea sau încetarea activităţii (inclusiv trecerea 
gestiunii firmei altui membru al familiei)     2 |_| (treceți la E19) 

 Muncă pe perioadă determinată (inclusiv cea ocazională sau sezonieră)     3 |_| (treceți la E19) 

 Boală, probleme personale de sănătate                          4 |_| (treceți la E19) 

 Maternitate, naşterea unui fiu                      5 |_| (treceți la E19) 

 Pentru a avea grijă de copiii săi, de alţi copii şi/sau de alte persoane  
care nu se pot ajuta singure       6 |_| (treceți la E19) 

 Alte motive familiale (în afara maternităţii, îngrijirii fiilor  
sau a altor persoane)        9 |_| (treceți la E19) 

 Studiu sau formare profesională      7 |_| (treceți la E19) 

 Serviciu militar sau serviciu civil substitutiv      8 |_| (utilizați numai dacă  

           este bărbat și au trecut mai  

          mult de 17 ani de când a   

          încetat să lucreze înainte de  

          2006;  treceți la E19) 

 Alt motiv (specificaţi)________________________________________996 |_| (treceți la E19) 

 
 

E18A. Ați ieșit la pensie: 

 

 La vârsta maximă obligatorie prevăzută de normele în vigoare (bătrânețe)       1 |_| 

 Înainte de vârsta maximă obligatorie prevăzută de normele în vigoare 
(pensie anticipată, chiar și cu contribuție maximă)         2 |_| 

 După vârsta maximă prevăzută de normele în vigoare (categorii specifice)           3 |_| 

 Nu știe          997 |_| 
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E19. Lucraţi  cu normă întreagă sau part-time (cu normă parţială)? 

 

 Cu normă întreagă   1 |_| 

 Cu normă parţială (part-time) 2 |_| 

 Nu ştie             997|_| (numai în caz de împuternicire) 
 
Dacă era muncitor în cadrul unei societăți a familiei și a încetat să lucreze deoarece munca era la termen 
((E6=1 sau (E6=7,8 și E7=1)) și E14=3), nu puneți întrebarea, puneți E20=1 și treceți la secțiunea F. 
Dacă era muncitor îndependent (E6=2,3,4,5,6 sau (E6=7,8 și E7=2,3)), nu puneți întrebarea și treceți la 
secțiunea F 

E20. Munca dvs. a fost la termen (pe perioadă determinată), sau nu a avut scadenţă (pe perioadă nedeterminată)? 

 

 La termen (perioadă determinată)       1 |_|  (treceți la secțiunea F) 

 Pe perioadă nedeterminată (fără scadenţă)     2 |_|  (treceți la secțiunea F) 

 Nu ştie       997|_|  (numai în caz de împuternicire; treceți la secțiunea F) 
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SECŢIUNEA F 
 

Căutarea unui loc de muncă 
Pentru persoanele începând cu vârsta de 15 ani 

 
 

 

 
 

Pentru persoanele care lucrează 
 
 

F1. Căutaţi un alt loc de muncă? 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| (treceți la secțiunea G) 
 
 

F2. Căutaţi un nou loc de muncă sau al doilea loc de muncă (pe lângă cel actual)? 

 

 Un nou loc de muncă          1 |_| 

 Un  al doilea loc de muncă (pe lângă cel actual)       2 |_| 
 
 

F3. Care este principalul motiv pentru care vă căutaţi un nou loc de muncă? 

 

 Locul de muncă actual este la termen (pe perioadă determinată)  1 |_| 

 Se teme că ca pierde locul de muncă actual    2 |_| 

 Consideră că locul de muncă actual este ocazional      3 |_| 

 Doreşte să câştige mai mult      4 |_| 

 Doreşte să ajungă mai repede la locul de muncă    5 |_| 

 Program mai adecvat pentru a putea avea grijă de copiii săi şi/sau  
de alţi membri ai familiei       6 |_| 

 Program diferit din alte motive       7 |_| 

 Caută un loc de muncă mai calificant pentru cunoştinţele/competenţele 
sale şi cu mai multe perspective de carieră     8 |_| 

 Caută un loc de muncă mai adecvat condiţiilor sale de sănătate   9 |_| 

 Alt motiv (specificaţi)               996 |_| 
 
Dacă caută un al doilea loc de muncă (F2=2), nu puneți întrebarea și treceți la F5 

F4. La noul loc de muncă aţi dori să lucraţi mai puţine ore decât cele lucrate în prezent? 

 

 Mai multe ore     1 |_| 

 Mai puţine ore     2 |_| 

 Acelaşi număr de ore       3|_| 

 Nu ştie             997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 

F5. În cele 4 săptămâni "DE LA ..... PÂNĂ LA…” aţi făcut ceva pentru a vă căuta un loc de muncă? 

 

 Da  1|_|  

 Nu  2|_| (treceți la F29) 
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F6. Pe care din următoarele acţiuni de căutare de muncă le-aţi făcut în cele 4 săptămâni "DE LA PÂNĂ LA..”: 

(Sunt posibile mai multe răspunsuri) 
 

 A contactat un Centru Public pentru ocuparea forţei de muncă (ex Biroul de plasare 
 pentru a căuta de lucru         1 |_| (treceți la F29) 

 A participat la un interviu de angajare, o selecţie la societăţi private   2 |_| (treceți la F29) 

 A susţinut teste scrise şi/sau orale pentru un concurs public   3 |_| (treceți la F29) 

 A trimis solicitări de participare la un concurs public                        4 |_| (treceți la F29) 

 A analizat ofertele de lucru din ziare       5 |_| (treceți la F29) 

 A dat anunţuri în ziar sau aţi răspuns la anunţuri                       6 |_| (treceți la F29) 

 A redactat solicitări de lucru şi /sa aţi trimis (sau înmânat) CV-ul la particulari          7 |_| (treceți la F29) 

 S-a adresat rudelor, prietenilor, cunoştinţelor, sindicatelor     8 |_| (treceți la F29) 

 A căutat de lucru pe Internet                                          9|_| (treceți la F6A) 

 A contactat o agenţie de administrație interimară sau o structură de intermediere  
alta decât Centrul public pentru ocuparea forţei de muncă, pentru a căuta de lucru  10 |_| (treceți la F29) 

 A căutat terenuri, localuri, echipament pentru a porni o activitate pe cont propriu     11 |_| (treceți la F29) 

 A solicitat permise, licenţe, finanţări pentru a porni o activitate pe cont propriu         12 |_| (treceți la F29) 

 Altă acţiune  (specificaţi)                 996 |_| (treceți la F29) 
 
 

F6A. În cele 4 săptămâni “DE LA... PÂNĂ LA..." aţi căutat de lucru pe Internet. 

(Sunt posibile mai multe răspunsuri) 
 

 Conectându-vă la pagina web a unui Centru public pentru ocuparea forţei de muncă(fostul Birou de plasare)
        1 |_| (treceți la F29) 

 Examinând oferte de lucru                 2 |_| (treceți la F29) 

 Punând sau răspunzând la anunţuri   3 |_| (treceți la F29) 

 Altceva (specificaţi)             996 |_| (treceți la F29) 

 

 

 

 

Pentru cei care nu lucrează 
 

 

Dacă are peste 74 de ani (SG21>74), nu puneți întrebarea și treceți la secțiunea H  
Dacă este invali permanent și a avut/nu a avut experiențe anterioare în câmpul muncii (B1=3 și E1=1,2) 
puneți F 7=2, F10=11, F12=2, G1=2, G7=3, G9=3 și treceți la secțiunea H 

F7. Căutaţi un loc de muncă? 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| (treceți la F10) 
 
 

F8. În cele 4 săptămâni “DE LA... PÂNĂ LA ...” aţi făcut ceva pentru a vă căuta de lucru? 

 

 Da  1|_| (treceți la F10) 

 Nu  2|_| 
 
 

F9. Câte luni au trecut de la ultima dată când aţi făcut ceva pentru a căuta de lucru? 

 

 Luni         |_|_| 

 Mai puţin de o lună           |_| 

 Nu a început încă să caute de lucru  995 |_| 

 Nu ştie                 997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 



 46 

F10. Care este motivul principal pentru care nu aţi căutat de lucru în cele 4 săptămâni "DE LA ...PĂNĂ LA...."? 

 

 Are deja un loc de muncă care va începe în viitor    1 |_| (treceți la F43) 

 Studiază sau urmează cursuri de formare profesională            2 |_| (treceți la F43) 

 Boală, probleme personale de sănătate              3 |_| (treceți la F43) 

 Maternitate, naşterea unui fiu                                12 |_| 

 Pentru a avea grijă de copii săi, de alţi copii şi/sau de alte  
persoane care nu se pot ajuta singure      4 |_| 

 Alte motive familiale (inclusiv este casnică, exclusiv maternitate, îngrijire copii 

 sau alte persoane)                 13 |_| (treceți la F12) 

 Aşteaptă să se întoarcă la locul său de muncă     5 |_| (treceți la F12) 

 Pensie de muncă (vechime, vârstă)      7 |_| (treceți la F12) 

 Consideră că nu va reuşi să-şi  găsească de lucru     8 |_| (treceți la F12) 

 Nu îl interesează / nu are nevoie (şi din motive de vârstă)    9 |_| (treceți la F12) 

 Aşteaptă rezultatele unor acţiuni de căutare anterioare             10 |_| (treceți la F12) 

 Așteaptă să înceapă să primească pensia                                                14 |_| (treceți la F12) 

 Incapacitate permanentă de muncă               11 |_| (puneți F12=2, F15=2 și 

                                                                                                                                                treceți la secțiunea G) 

 Alt motiv (specificaţi)________________________________________996  |_| (treceți la F12) 

 Nu ştie                 997 |_| (numai în caz de împuternicire; 

                    treceți la F12) 
 

F10A. Nu aţi căutat de lucru deoarece în zona în care locuiţi serviciile publice şi/sau private, în grija cărora puteţi 

lăsa copiii sau alte persoane care au nevoie de asistenţă, lipsesc, nu sunt adecvate sau costă prea mult? Luaţi în 

considere şi variantele de baby-sitter sau asistenţi plătiţi. 

 

 Da, serviciile pentru îngrijirea copiilor sunt absente/inadecvate   1 |_|  

 Da, sunt absente/inadecvate serviciile pentru îngrijirea persoanelor 
 în vârstă, bolnave, cu dizabilităţi       2 |_| 

 Da, ambele servicii sunt absente/inadecvate    3 |_|  

 Nu, nu am căutat de lucru din alte motive     4 |_|  

 Nu ştie                997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
Dacă are o vârstă cuprinsă între 65 și 74 de ani (64<SG.21<75) nu formulați întrebarea, puneți F12=2, F15=2 
și treceți la secțiunea G 

F12. . Chiar dacă pe moment nu căutaţi, aţi dori totuşi să lucraţi? 

Dacă nu caută de lucru (F7=2) 
 

F12. β. Chiar dacă în cele 4 săptămâni “DE LA... PÂNĂ LA...” nu aţi căutat de lucru, aţi dori totuşi să lucraţi? 

Dacă nu a căutat de lucru în cele 4 săptămâni de referinţă (F7=1 şi F8=2) 
 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| (treceți la Secțiunea G) 
 
 

F13. Dacă aţi fi găsit de lucru în săptămâna “DE LUNI  … PÂNĂ DUMINICĂ …” aţi fi putut începe în acea 

săptămână sau în cele două săptămâni următoare? 

 

 Da  1|_| (treceți la Secțiunea G) 

 Nu  2|_| 
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F14. Din ce motiv nu aţi fi putut începe să lucraţi? 

 

 Studiază sau urmează cursuri de formare profesională           1 |_| (treceți la secțiunea G) 

 Alte motive personale      2 |_| (treceți la secțiunea G) 

 Maternitate, naşterea unui fiu     3 |_| (treceți la secțiunea G) 

 Pentru a avea grijă de copii săi, de alţi copii şi/sau de alte 
 persoane care nu se pot ajuta singure     9 |_| (treceți la secțiunea G) 

 Alte motive familiale (inclusiv este casnică, exclusiv maternitate, îngrijire  
copii sau alte persoane)       4 |_| (treceți la secțiunea G) 

 Boală, probleme personale de sănătate              5 |_| (treceți la secțiunea G) 

 Trebuie dat un preaviz      6 |_| (utilizați numai dacă lipsește de la lucru 

                                                                                                                                (B2=1); treceți la secțiunea G) 

 Trebuie sau vrea să încheie lucrul deja început   7 |_| utilizați numai dacă lipsește de la lucru 

                                                                                                                                (B2=1); treceți la secțiunea G) 

 Frecventează un stagiu sau ucenicie    8 |_| (treceți la secțiunea G) 

 
 Alte motive (specificaţi) _______________________________996 |_| (treceți la secțiunea G) 

 Nu ştie                997 |_| (numai în caz de împuterncire; treceți la 

                   secțiunea G) 

 Nu răspunde               998 |_| (treceți la secțiunea G) 
 
 
Se citeşte (Script F16) 
Vă citesc acum câteva întrebări cu privire la diverse moduri pentru a căuta de lucru; vă rog să aveţi puţină răbdare 
şi să-mi spuneţi cum aţi căutat de lucru în cele 4 săptămâni "DE LA ….LA”.  
 

F16. În cele 4 săptămâni “DE LA... LA...” aţi contactat un Centru Public pentru ocuparea forţei de muncă (ex Biroul 

de plasare) pentru a căuta de lucru ? 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| 
 
 

F17. În cele 4 săptămâni “DE LA... AL...” aţi participat la un interviu de angajare, o selecţie la societăţi private? 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| 
 
 

F18. În cele 4 săptămâni “DE LA... LA..." aţi susţinut teste scrise şi/sau orale pentru un concurs public? 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| 
 
 

F19. În cele 4 săptămâni “DE LA... LA..." aţi trimis vreo solicitare de participare la un concurs public? 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| 
 
 

F20. În cele 4 săptămâni “DE LA... LA..." aţi consultat ofertele de muncă din ziare? 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| 
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F21. În cele 4 săptămâni “DE LA... LA..." aţi dat anunţuri în ziar sau aţi răspuns la anunţuri? 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| 

 
 

F22. În cele 4 săptămâni “DE LA... PÂNĂ LA...” aţi redactat solicitări de lucru şi /sa aţi trimis (sau înmânat) CV-ul la 

particulari? 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| 
 
 

F23. În cele 4 săptămâni “DE LA... PÂNĂ LA...” v-aţi adresat rudelor, prietenilor, cunoştinţelor, sindicatelor, pentru 

a găsi o slujbă? 
 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_|  
 
 

F24. În cele 4 săptămâni “DE LA... PÂNĂ LA ..." aţi căutat de lucru pe internet? 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| (treceți la F25) 

 
 

F24A. Aţi căutat de lucru pe internet: 

(Sunt posibile mai multe răspunsuri) 
 

 Conectându-vă la pagina web a unui Centru public pentru ocuparea forţei de muncă(fostul Birou de plasare)
        1 |_| 

 Examinând oferte de lucru     2 |_| 

 Punând sau răspunzând la anunţuri   3 |_| 

 Alt motiv (specificaţi)___________________________996 |_| 
 
 

F25. În cele 4 săptămâni “DE LA... PÂNĂ LA ..." aţi contactat o agenţie de administrare interimară sau o structură 

de intermediere alta decât Centrul public pentru ocuparea forţei de muncă, pentru a căuta de lucru? 

 
 Da  1|_| 

 Nu  2|_| 
 
 

F26. În cele 4 săptămâni “DE LA... PÂNĂ LA ..." aţi căutat terenuri, localuri, echipament pentru a porni o activitate 

pe cont propriu? 
 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| 
 
 

F27. În cele 4 săptămâni “DE LA... PÂNĂ LA..”  aţi solicitat permise, licenţe, finanţări pentru a porni o activitate pe 

cont propriu ? 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| 
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F28. În cele 4 săptămâni “DE LA... PÂNĂ LA ...” aţi întreprins alte acţiuni pentru a căuta de lucru, care nu se află 

printre cele anterioare? (se exclude aşteptarea rezultatelor acţiunilor precedente de căutare prin concursuri, 
interviuri de angajare, etc.) 

PENTRU PERSOANA CARE IA INTERVIUL: se exclude aşteptarea rezultatelor acţiunilor precedente de căutare 
(concursuri, interviuri de angajare, etc.) 
 

 Da  (specificaţi)      1 |_| 

 Nu         2 |_| 
  

 
 

Pentru cei care lucrează şi cei care nu lucrează 
 
 

F29. În cele 4 săptămâni “DE LA….LA….” aţi aşteptat rezultatele concursurilor publice, răspunsuri de la societăţi, 

de la firme private şi/sau să vă contacteze Centrul pentru ocuparea forţei de muncă? 

(Sunt posibile mai multe răspunsuri) 
Următoarele grupuri de modalități sunt incompatibile între ele: (1 sau 2 sau 3) cu (4 sau 997) 

 
 Da, în aşteptarea rezultatelor de concursuri publice   1 |_| 

 Da, în  aşteptarea răspunsurilor de la societăţi, firme private  2 |_| 

 Da, în aşteptarea unui telefon de la Centrul pentru  
ocuparea forţei de muncă        3 |_| 

 Nu          4 |_| 

 Nu ştie                 997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
Dacă nu a lucrat în ultimele 4 săptămâni, nu a efectuat acțiuni de cercetare și a declarat că așteaptă 

rezultatele căutărilor anterioare (de la F16 la F28 sunt toate egale cu 2) și F294 sau 997, treceți la F30; 
altfel, treceți la F31. 

F30. Aţi găsit deja un loc de muncă unde ar trebui să începeţi activitatea? 

 

 Da  1|_| (treceți la F43) 

 Nu  2|_| 
 
 

F31. De câte luni căutaţi de lucru? 

 

 Mai puţin de o lună     |_| (dacă lucrează (C1≠blank) treceți la F33) 

 Luni   |_|_| (dacă lucrează (C1≠blank) treceți la F33) 

 Nu ştie           997 |_| (numai în caz de împuternicire; dacă lucrează (C1≠blank) treceți la F33) 

 
 

F32.Chiar înainte de a căuta de lucru, dvs.: 

  

 Studiaţi       1 |_| 

 Eraţi în serviciul militar sau în serviciul civil substitutiv  2 |_| 

 Lucraţi       3 |_| 

 Aveaţi grijă de casă şi/sau de alţi membri ai familiei     4 |_| 

 În altă situaţie       5|_| 
 
 

F33. Dacă aţi fi găsit de lucru în săptămâna “DE LUNI  … PÂNĂ DUMINICĂ …” aţi fi putut începe în acea 

săptămână sau în cele două săptămâni următoare? 

 

 Da  1|_| (treceți la F35) 

 Nu  2|_| 
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F34. Din ce motiv nu aţi fi putut începe să lucraţi? 

 

 Studiază sau urmează cursuri de formare profesională           1 |_| 

 Alte motive personale      2 |_| 

 Maternitate, naşterea unui fiu     3 |_| 

 Pentru a avea grijă de copii săi, de alţi copii şi/sau de alte  
persoane care nu se pot ajuta singure     9 |_| 

 Alte motive familiale (inclusiv este casnică, exclusiv maternitate, îngrijire  
copii sau alte persoane)      4 |_| 

 Boală, probleme personale de sănătate                         5 |_| 

 Trebuie dat un preaviz      6 |_|  

 Trebuie sau vrea să încheie lucrul deja început   7 |_|  

 Alte motive (specificaţi)              996 |_| 

 Nu ştie               997 |_| (numai în caz de împuternicire) 

 Nu răspunde              998 |_| 
 
 

F35. Căutaţi de lucru pe cont propriu sau ca angajat? 

 

 Pe cont propriu  1 |_| (treceți la F40) 

 Angajat    2 |_| 

 Nu are preferinţe  3 |_| 
 
 

F36. Căutaţi un loc de muncă  cu normă întreagă sau part-time (cu normă parţială)? 

 

 Cu normă întreagă   1 |_| 

 Part-time (cu normă parţială) 2 |_| (treceți la F38) 

 Nu are preferinţe   3 |_| (treceți la ) 
 
 

F37. Dacă nu găsiţi de lucru cu normă întreagă aţi accepta un loc de muncă part-time (cu normă parţială)? 

 

 Da   1|_| (treceți la ) 

 Nu   2|_| (treceți la ) 
 
 

F38. Dacă nu găsiţi de lucru part-time (cu normă parţială) aţi accepta un loc de muncă cu normă întreagă? 

 

 Da   1|_| 

 Nu   2|_| 
 
 

F40.Aţi fi dispus/-ă să acceptaţi un loc de muncă la termen (cu o anumită durată)? 

 

 Da   1|_| 

 Nu   2|_| 

 Nu ştie           997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 

F41. Aţi fi dispus/-ă să lucraţi: 

 

 Numai în localitatea de domiciliu    1 |_|   

 În altă localitate în care puteţi ajunge zilnic  2 |_|  

 Oriunde în Italia     3 |_|  

 Oriunde, chiar şi în străinătate   4 |_|  

 Nu ştie              997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
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Pentru cine va începe o activitate în viitor 
 
Dacă nu a încercat niciodată să caute de lucru (F9=995), nu puneți întrebarea, puneți F43=995 și treceți la 

F44. 

F43. Timp de câte luni aţi căutat de lucru înainte de a găsi acest loc de muncă unde veţi începe să lucraţi? 

 

 Luni           |_|_|_| (treceți la F44.) 

 Mai puţin de o lună               |0| (treceți la F44.) 

 Nu a făcut căutat locul de muncă unde va începe să lucreze în curând 995 |_| (treceți la F44.) 

 Nu ştie         997 || (numai în caz de   

                    împuternicire; treceți la F44.) 
 
 

F44.  Chiar înainte de a începe să căutaţi acest loc de muncă, dvs.: 

Dacă a căutat locul de muncă unde va începe să lucreze în curând (F43≠995) 
 

F44.  Chiar înainte să găsiţi acest loc de muncă, dvs.: 

Dacă nu a căutat locul de muncă unde va începe să lucreze în curând (F43=995) 
 

 Studiaţi       1 |_| 

 Vă aflaţi în serviciu militar sau serviciu civil substitutiv   2 |_| 

 Lucraţi       3 |_| 

 Aveaţi grijă de casă şi/sau de alţi membri ai familiei     4 |_| 

 În altă situaţie       5|_| 
 
 

F45. Veţi începe să lucraţi la acest loc de muncă în următoarele 3 luni? 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| 
 
Dacă va începe lucrul în decurs de două săptămâni (F45=1), puneți F46=1 și treceți la F48 

F46. Dacă aţi fi găsit de lucru în săptămâna “DE LUNI  … PÂNĂ DUMINICĂ …” aţi fi putut începe în acea 

săptămână sau în cele două săptămâni următoare? 
 

 Da  1|_| (treceți la F48) 

 Nu  2|_| 
 
 

F47. Din ce motiv nu aţi fi putut începe să lucraţi? 

 

 Studiază sau urmează cursuri de formare profesională            1 |_| 

 Alte motive personale             2 |_| 

 Maternitate, naşterea unui fiu            3 |_| 

 Pentru a avea grijă de copii săi, de alţi copii şi/sau de   
alte persoane care nu se pot ajuta singure                         9 |_| 

 Alte motive familiale (inclusiv este casnică, exclusiv maternitate, îngrijire 
copii sau alte persoane)             4 |_| 

 Boală, probleme personale de sănătate                     5 |_| 

 Trebuie dat un preaviz              6 |_| 

 Trebuie sau vrea să încheie lucrul deja început         7 |_| 

 Frecventează un stagiu sau ucenicie           8|_| 

 Alt motiv (specificaţi)___________________________________  996 |_| 

 Nu ştie                                 997 |_| (numai în caz de împuternicire) 

 Nu răspunde                                998 |_| 
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F48. Munca pe care o veţi începe este pe cont propriu sau prin angajare? 

 

 Pe cont propriu  1 |_| (treceți la Secțiunea G) 

 Prin angajare   2 |_|  
 
 

F49. Veţi lucra cu normă întreagă sau part-time (cu normă parţială)? 

 

 Cu normă întreagă   1 |_| 

 Part-time (cu normă parţială) 2 |_| 

 Nu ştie            997 |_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 

F50. Este vorba despre un loc de muncă la termen (cu o anumită durată)? 

 

 Da   1|_| (treceți la secțiunea G) 

 Nu   2|_| (treceți la secțiunea G) 

 Nu ştie           997 |_| (numai în caz de împuternicire; treceți la secțiunea G) 
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SECŢIUNEA G 
 

Servicii pentru ocuparea forţei de muncă şi Agenţii de Muncă 
Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 15-74 ani  

 
 
Dacă are 75 de ani sau mai mult (SG.21>74), treceți la secțiunea H 
Se citeşte (Script G1) 
Vom vorbi acum despre munca cu contract de muncă 
 
 

G1. Aţi contactat vreodată un Centru public de ocupare a forţei de muncă (fost Birou de plasare)? 

 

 Da   1|_| 

 Nu   2|_| (treceți la G75A) 

 Nu ştie           997 |_| (treceți la G75A) 
 
 
 
 

G3. Când aţi avut ultima dată contact cu un  Centru public de ocupare a forţei de muncă? 

 

 Mai puţin de 1 lună    1|_| 

 De la 1 la mai puţin de 4 luni   2|_| 

 De la 4 la mai puţin de 7 luni   3|_| 

 De la 7 luni la mai puţin de 1 an  4|_| 

 De la 1 la mai puţin de 2 ani  5|_| 

 De la 2 la mai puţin de 3 ani  6|_| 

 De 3 ani sau mai mult   7|_| (treceți la G75A) 

 Nu ştie             997|_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 

G4. Care a fost motivul ultimului contact? 

(Sunt posibile mai multe răspunsuri) 
Modalitățile 11 și 12 sunt incompatibile între ele 
 

 Prim contact pentru informaţii și/sau completare sau actualizare   
fișă de date profesională (SAP)      10|_| 

 Efectuarea pentru prima dată a declaraţiei de disponibilitate de lucru (DID)  11|_| 

 Reînnoirea declaraţiei de disponibilitate de lucru (DID) 
sau confirmare a condiției de șomaj     12|_| 

 Semnarea Acordului de serviciului      14|_| 

 Consultanță sau orientare pentru a găsi finalizată cu căutarea  
unui loc de muncă (inclusiv formare și tutorat pentru a începe 
o activitate autonomă)                      8|_| 

 Verificarea existenţei oportunităţilor de lucru       3|_| 

 A primit o ofertă de lucru         4|_| 

 A primit o ofertă de participare la un curs de formare 
profesională organizată şi/sau recunoscută de Regiune      5|_| 

 A primit o ofertă de participare la un alt tip 
de curs de formare profesională (nu din Regiune)      6|_| 

 A primit o ofertă de ucenicie      13|_| 

 A primit o propunere de participare la o selecție    15|_| 

 A primit o ofertă de lucru           4|_| 

 Altceva (specificaţi)_________________________________________996 |_| 

 Nu ştie                               997|_| (numai în caz de împuternicire) 
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Dacă lucrează (C1<>blank): 1) nu are un contract (C8=2);2) dacă este angajat la termen (C20=1); 3) dacă 
este pentru perioadă nedeterminată din anul de căutare (C20=2 și (C55=AN SONDAJ sau C57D=AN 
SONDAJ)), 4) dacă este colaborator (C1bis=1), puneți întrebarea.  
Dacă are DID activă (G4=11,12), puneți G5A=1 și nu puneți întrebarea. 
Dacă lucrează independent (C1=4,5,6,7,8) sau cu contract pe perioadă nedeterminată de mai bine de un an 
(C20=2 și C57D<AN SONDAJ) sau nu a lucrat niciodată sau a încetat să mai lucreze deoarece se află în 
pensie (E1=2 sau E14=1 sau E15=1), puneți G5A=2 și continuați. 

G5A.α. În săptămâna „DE LUNI …. PÂNĂ DUMINICĂ” „NUME” a dat o declarație de disponibilitate la lucru (DID) 

activă sau pe care de abia o semnase? (Declarația de disponibilitete este cea care atestă starea de dezocupare 
administrativă și poate fi efectuată la centrul public pentru angajare, Caaf, Inps, on-line sau la alți operatori de pe 
piața muncii) 

Dacă există contacte cu CPI (G1=1) 
 

G5A.β. Chiar dacă nu a fost în contact cu un Centru public de angajare, în săptămâna „DE LUNI…. PÂNĂ 

DUMINICĂ” „NUME” a dat o declarație de disponibilitate la lucru (DID) activă? (Declarația de disponibilitete este 
cea care atestă starea de dezocupare administrativă și poate fi efectuată la centrul public pentru angajare, Caaf, 
Inps, on-line sau la alți operatori de pe piața muncii) 
Dacă nu există contacte cu CPI sau nu știe (G1=2, 997) 
 
PENTRU PERSOANA CARE IA INTERVIUL: dacă persoana intervievată nu cunoaște DID este foarte probabil să nu o fi 
semnat. DID este indispensabilă pentru a solicita NASPI (de ex., ajutorul de șomaj) 
 

 Da, DID activă sau semnată în cursul săptămânii    1|_| 

 Nu         2|_|  

 Nu știe                   |9|9|7| 
 
 
Dacă ultimul contact cu CPI a fost în decurs de 7 luni (G3=1,2,3), puneți întrebarea. 
Dacă ultimul contact cu CPI oferta de lucru (G4=4), puneți G6A=1 și treceți la G7.. 
Dacă a încetat să lucreze deoarece se află în pensie și nu caută de lucru (E14=1 sau E15=1) și F7=2, puneți 
G6A=2, G7=3 și treceți la G9.  
Dacă nu caută de lucru deoarece este invalid (F10=11), puneți G6A=2, G7=3, G9=3 și treceți la Secțiunea H. 

G6A. În ultimele 6 luni a primit o ofertă de lucru de la un Centru public de angajare?  

 

 Da                1|_| 

 Nu             2|_| 

 Nu știe         997|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

G7. În ultimele 6 luni aţi contactat o agenţie de muncă administrare interimară sau cu alți operatori ai pieței de 

muncă (publici sau privați) alta decât Centru public pentru ocuparea forţei de muncă? 

(Sunt posibile mai multe răspunsuri) 
Următoarele grupuri de modalități sunt incompatibile între ele: (1 sau 2) cu (3 sau 997) 
 

 Da, o agenţie de administrare                            1|_| 

 Da, cu alți operatori publici sau privați                                                   2|_| 

 Nu          3|_| (treceți la G9) 

 Nu ştie               997|_| (numai în caz de împuternicire; treceți la G9) 
 

G8.În ultimele 6 luni aţi primit o ofertă de muncă de la aceste structuri? 

 (Sunt posibile mai multe răspunsuri) 
Următoarele grupuri de modalități sunt incompatibile între ele: (1 sau 2) cu (3 sau 997) 
 

 Da, de la o agenţie de administrare                         1|_|  

 Da, de alți operatoripublici sau privați              2|_|  

 Nu                   3|_| 

 Nu ştie                           997|_| (numai în caz de împuternicire) 
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Dacă nu a lucrat niciodată sau a încetat să lucreze deoarece a intrat în pensie (E1=2 sau E14=1 sau E15=1), 
nu puneți întrebarea, puneți G9=3 și treceți la G10 
Dacă nu are contract (C8=2) sau este angajat la termen (C20=1) sau pe perioadă nedeterminată din anul de 
căutare (C20=2 și (C55=AN SONDAJ sau C57D=AN SONDAJ)) sau dacă este colaborator (C1bis=1), puneți 
întrebarea 
Dacă este muncitor independent (C1=4,5,6,7,8) sau pe perioadă nedeterminată de mai bine de 1 an (C20=2 
și C57D<AN SONDAJ), puneți G9=3 și săriți peste întrebare. 
 

G9.α.  În săptămâna „DE LUNI … PÂNĂ DUMINICĂ....” primeaţi ajutorul de şomaj (de ex. NASPI sau DISCOLL) 

sau indemizaţia de mobilitate sau, după ce aţi dobândit acest drept, aşteptaţi să-l încasaţi? 

    Dacă nu lucrează (C1=blank) 

 

G9.β. Chiar dacă lucrează, în săptămâna „DE LUNI… PÂNĂ DUMINICĂ…” primeați un ajutor de șomaj (NASPI 

sau  DISCOLL) sau erați în așteptare să-l primiți? 

Dacă lucrează (C1<> blank) în baza condițiilor specificate în filtru 

 

 

 Da                                          1 |_| 

 Nu                    3|_| 

 Nu ştie               997|_| (numai în caz de împuternicire) 

 Nu răspunde                        998 |_| 
 
 
 

Garanţii pentru Tineri 
 
Dacă are vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani (15<=SG21<=29) și este primul trimestru (TRIMESTRU_DE 
REFERINȚĂ=1) sau un trimestru ulterior, însă prima wave (FAZĂ_INTERVIU=1], puneți întrebarea; altfel 
treceți la Secțiunea H 

G10. Cunoaşteţi programul Garanţii pentru Tineri finanţat de Fondul European? 

Numai dacă este necesar, se citeşte: Garanţii pentru Tineri este o iniţiativă finanţată de Uniunea Europeană, 

care se adresează tuturor tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani, care îşi propune să ofere o ofertă 
valabilă de lucru, continuarea studiilor, practică, ucenicie sau altă modalitate de formare. 

 
 Da        1|_|  

 Nu        2|_|  (treceți la secțiunea H) 

 Nu ştie    997|_|  (numai în caz de împuternicire; treceți la secțiunea H) 
 

G11. Dumneavoastră cum aţi aflat despre asta? 

 

 Internet       1|_|  

 Televizor      2|_| 

 Ziare       3|_| 

  Centrul pentru ocuparea forţei de muncă  4|_| 

 Şcoală, universitate, centre de formare   5|_| 

 Rude, prieteni, cunoscuţi                6|_| 

 Altele (specificaţi)             996|_| 

 Nu ştie                997|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

G12. V-aţi înscris în programul Garanţii pentru Tineri? 

 
 

 Da          1|_| 

 Nu        2|_| (treceți la G17) 

 Nu ştie    997|_| (numai în caz de împuternicire; treceți la secțiunea H) 
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G13. În ce an v-aţi înscris? 

 
 

 Anul  |_|_|_|_|  

 Nu ştie  |9|9|7|    (numai în caz de împuternicire; treceți la secțiunea G1415) 

 

G13.A În ce lună v-aţi înscris? 

 
 

 Luna  |_|_|_|_|  

 Nu ştie  |9|9|7|   (numai în caz de împuternicire) 
 

 

 

 

G15. În urma înscrierii, după cât timp aţi fost contactat/ă de Serviciul de Ocupare a Forţei de Muncă sau de 

Agenţia privată acreditată pentru a finaliza înscrierea în program şi următoarele etape de orientare? 

 

 În decurs de 30 de zile de la înscriere   1|_| 

 După 30 până la 60 de zile de la înscriere  2|_| 

 Peste 60 de zile de la înscriere    3|_| 

 Nu am fost încă contactat/ă    4|_| (treceți la secțiunea H) 

 Nu ştie                997|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

G16. Înscrierea în programul Garanţii pentru Tineri v-a permis să începeţi o practică/muncă/un serviciu civil sau să 

fiţi introdus/ă într-un program de formare? 

 

 Da, am început practica/munca/serviciul civil   1|_| (treceți la secțiunea H) 

 Da, am fost introdus într-un program de formare  2|_| (treceți la secțiunea H) 

 Nu, însă în scurt timp voi începe o nouă practică/muncă 

 sau un curs de formare     3|_| (treceți la secțiunea H) 

 Nu, nu ştiu nimic încă      4|_| (treceți la secțiunea H) 

 Nu, nu mă mai interesează     5|_| (treceți la secțiunea H) 

 Nu ştie                997|_| (numai în caz de împuternicire; treceți la 

                 secțiunea H) 
 

 

G17. Care este motivul pentru care nu v-aţi înscris în programul Garanţii pentru Tineri? 

 

 Deoarece am deja un loc de muncă      1|_| (treceți la secțiunea H) 

 Deoarece studiez        2|_| (treceți la secțiunea H) 

 Nu mă interesează să lucrez (sau să reiau studiile)    3|_| (treceți la secțiunea H) 

 Nu mă interesează deoarece nu este de folos să găseşti de lucru  
(sau să reiei studiile)        4|_| (treceți la secțiunea H) 

 Nu ştiu care este procedura pentru a mă înscrie    5|_| (treceți la secțiunea H) 

 Este greu să te înscrii (funcţionare defectuoasă a site-ului web,  
procedură complexă)         6|_| (treceți la secțiunea H) 

 Nu am Internet          7|_| (treceți la secțiunea H) 

 Alt motiv (specificaţi)____________________________________________996|_| (treceți la secțiunea H) 

 Nu ştie                   997|_| (numai în caz de  

          împuternicire; treceți la  

                              secțiunea H) 
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SECŢIUNEA H 
 

Instruire şi formare profesională 
Pentru persoanele începând cu vârsta de 15 ani 

 

 

Instruire şi formare în cele 4 săptămâni precedente  
 

Dacă are mai mult de 75 de ani sau mai mult (SG21>74), nu puneți întrebarea și treceți la H4 

H1. În cele 4 săptămâni “DE LA... PÂNĂ LA..” Aţi fost înscris/ă la un curs de pregătire şcolară, universitară, 

academică (Conservatorul de muzică, Academia de arte, etc.)? Includeţi şi înscrierea la cursurile de instruire şi 
formare profesională IFP, IFTS, ITS 

Numai la cerere, se citeşte: IFP sunt Cursuri de trei/patru ani de instruire şi formare la care aveţi acces după 
absolvirea gimnaziului (se eliberează un Atestat de calificare profesională şi Diploma profesională de tehnician). 
Cursurile IFTS şi ITS sunt Cursurile de Instruire şi Formare tehnică superioară la care aveţi acces după diplomă 
(se eliberează Certificatul de specializare tehnică superioară şi Diploma de tehnician superiorPentru persoana care 
ia interviul: se exclud Universitatea Vârstei a Treia şi a Timpului Liber 
 

 Da  1|_| (treceți la H2) 

 Nu  2|_|  
 
Dacă are 35 de ani sau mai mult, sau dacă are specializare sau doctorat, sau o diplomă de studiu mai înaltă 
a fost obținută în ultimii 15 ani sau mai mult (SG21>34 sau SG24B=3,4 sau (AN SONDAJ-SG26>14 și 
SG26<>blank,997,998) sau (SG21-SG27>14 și SG27<>blank), nu puneți întrebarea și treceți la H1BA 

H1B. α V-aţi înscris la un curs de instruire şcolară, universitară, academică de instruire şi formare profesională 

IFP, IFTS, ITS, după “ULTIMA ZI A SĂPTĂMÂNII DE REFERINŢĂ”? 

Dacă este în primul, al doilea sau al patrulea trimestru de referinţă 
 

H1B. β  V-aţi înscris la un curs de instruire şcolară, universitară, academică de instruire şi formare profesională 

IFP, IFTS, ITS,  după “ULTIMA ZI A SĂPTĂMÂNII DE REFERINŢĂ” sau vă veţi înscrie la finalul vacanţei? 

Dacă este în al treilea trimestru de referinţă 
 

 Da, înscris după ultima zi a săptămânii de referinţă                          1 |_|  

 Da, se va înscrie la finalul vacanţei                 2 |_|  

 Nu         4 |_|  
 

H1BA. În cele 4 săptămâni “DE LA … LA…” aţi participat la un Curs de formare profesională organizat şi/sau 

recunoscut de regiune (diferit de IFP, IFTS, ITS?  

 

 Da                          1|_| 

 Nu                          2|_| (treceți la H1D) 

 Nu ştie         997|_| (numai în caz de împuternicire; treceți la H1D) 
 

H1BAA. Are o durată egală sau mai mare de 600 ore (cel puţin 6 luni) şi eliberează o calificare profesională? 

 

 Da       1|_| (treceți la H3) 

 Nu       2|_|  

 Nu ştie   997|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

H1D. Considerând, însă, cele 12 luni de la “[ULTIMA ZI A SĂPTĂMÂNII DE REFERINŢĂ]-365zile” până la 

“ULTIMA ZI A SĂPTĂMÂNII DE REFERINŢĂ” aţi fost înscris/-ă la un curs şcolar, universitar, academic? Faceţi 
referire şi la cursurile de instruire şi de formare profesională (IFP, IFTS, ITS), la cursurile de formare profesională 
regională cu durata egală sau mai mare de 600 de ore (6 luni) care eliberează o calificare şi la cursurile pre-

academice ale Conservatorului de muzică şi Academiei de Dans. 

 

 Da 1 |_| (dacă nu s-a înscris la un curs după ultima zi a săptămânii de referință și nu se va înscrie 

                             la finalul vacanțelor (H1B=4,blank) treceți la H4, alfel treceți la H2) 

 Nu 2 |_| (dacă nu s-a înscris la un curs după ultima zi a săptămânii de referință și nu se va înscrie 

                             la finalul vacanțelor (H1B=4,blank) treceți la H4, alfel treceți la H2) 
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H2. α La ce curs aţi fost înscris/ă? 

Dacă a fost înscris/ă la şcoală sau universitate în ultimele 4 săptămâni (H1=1), dar nu după săptămâna de referinţă  
 

H2. β La ce curs v-aţi înscris după  “ULTIMA ZI A SĂPTĂMÂNII DE REFERINŢĂ" ? 

Dacă s-a înscris după săptămâna de referinţă (H1B=1) 
 

H2. γ La ce curs intenţionaţi să vă înscrieţi? 

Dacă se va înscrie la finalul vacanţei  (H1B=2) 
 

 Şcoala primară (şcoala elementară)        1|_| (treceți la H4) 

 Şcoala secundară de primul grad (şcoala gimnazială)     2|_| (treceți la H4) 

 Perioade de trei/patru ani de instruire şi formare(JFP)                            3|_| (treceți la H3) 

 Şcoala gimnazială de 5 ani                                                       4|_| (treceți la H3) 

 Cursuri de instruire şi formare tehnică superioară (IFTS)                                       12|_| (treceți la H3) 

 Institute tehnice superioare (ITS)                               13|_| (treceți la H3) 

 Cursuri: Academia de Arte Frumoase, Institutul Superior de Industrii Artistice, Academia 
 de artă dramatică, Academia, Academia de Dans, Conservatorul de muzică, 
 Institutul de Muzică Echivalat, alte institute abilitate să eliberez titluri de înaltă formare 
 artistică şi muzicală                                                                            5|_|  

 Curs de Licenţă de nivel unu (trei ani)  Curs de Diplomă universitară de doi/trei ani,  
Şcoală cu scopuri speciale, Şcoală parauniversitară     7|_| (treceți la H3) 

 Curs de Licenţă specializată/studii universitare de lungă durată (doi ani)   8|_| (treceți la H3) 

 Curs de Licenţă de 4-6 ani: sistemul vechi sau licenţă specializată /studii universitare de lungă  
durată                                                                                                                              9|_| (treceți la H3) 

 Curs de specializare post-licenţă sau post-AFAM (inclusiv master nivelul 1 şi 2)             10|_| (treceți la H3) 

 Doctorat în cercetare / Diplomă academică de formare în cercetare AFAM                11|_| (treceți la H3) 
 
 

H2A. La care din aceste cursuri vă referiţi? 

 

 Curs de Academie, Conservator (sistemul vechi)                                1|_| (treceți la H3) 

 Curs de înaltă formare artistică, muzicală şi coreografică de nivel I  2|_| (treceți la H3) 

 Curs de înaltă formare artistică, muzicală şi coreografică de nivel II  3|_| (treceți la H3) 

 Curs pre-academic de Conservator sau Academie de dans               4|_| (treceți la H3) 
 Nu ştie                  997|_| (numai în caz de împuternicire; 

                   treceți la H3) 
 

H2B. La care din aceste cursuri vă referiţi? 

 

 Master universitar de nivel I / Curs academic de perfecţionare sau  
master de nivel I / Curs academic de specializare de nivel 1  1|_| 

 Master universitar de nivel II / Curs academic de perfecţionare sau  
master de nivel II / Curs academic de specializare de nivel II  2|_| 

 Curs de specializare universitară      3|_| 

 Nu ştie                   997|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

 

H3. Îmi puteţi spune exact la ce curs eraţi înscris/-ă sau intenţionaţi să vă înscrieţi? 

 

 Subiect (specificaţi)_________________________ |_|_| 

 Nu ştie              997|_|    (numai în caz de împuternicire) 
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Dacă a urmat sau urmează un curs organizat de regiune (H1BAA=1) puneți întrebarea; altfel, treceți la H4 

H3A. Pentru a frecventa acest curs este necesar un anumit titlu de studii? 

 

 Da, o licenţă                                        1|_| (utilizați numai dacă SG24>5 și SG24≠13,14,15) 

 Da, o diplomă de şcoală secundară de nivel II sau  
o calificare profesională (inclusiv IFP)  2|_| (utilizați numai dacă SG24>3) 

 Da, diploma de şcoală gimnazială                           3|_| 

 Nu                                                                 4|_|  

 Nu ştie                                                997|_|  (numai în caz de împuternicire) 

 

 

H3B. Cursul despre care aţi vorbit s-a terminat? 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| 

 Nu ştie          997|_|  (numai în caz de împuternicire) 
 

 

 

 

Se citeşte pentru toţi:. Considerăm acum alte activităţi formatoare diferite de cele despre care am vorbit înainte 

(desfăşurate atât în cadrul muncii cât şi în scopuri personale) ca de exemplu cursuri de actualizare sau de formare 

profesională, seminarii, conferinţe, lecţii private, cursuri sportive, de limbi străine, de muzică sau dans (exclusiv 
Conservatorul sau Academia de dans) de pictură, de gătit, pentru permisul de conducere, navigaţie, etc. suportate 
de cel care predă. Şi cursuri la distanţă (prin computer, etc.) 
 
Se citeşte pentru cei care în cele 4 săptămâni au fost înscrişi la şcoală sau la universitate (H1=1): Nu luaţi în 
considerare cursurile de formare profesională regională cu durata egală sau mai mare de 600 ore (cel puţin 6 luni) 
care eliberează o calificare 
 
Se citeşte pentru toţi cei care în ultimele 4 săptămâni au participat la un Curs de formare profesională 
organizat şi/sau recunoscut de regiune (H1BA=1): Nu se iau în considerare cursurile regionale despre care am 
vorbit mai sus. 
 
 

H4. În cele 4 săptămâni “DE LA… PÂNĂ LA…” aţi participat la vreuna din aceste activităţi formatoare? 

PENTRU PERSOANA CARE IA INTERVIUL: se iau în considerare toate tipurile de cursuri (şi activităţile de tip hobby 
cum ar fi croitorie, bucătărie, etc.) şcoala de şoferi, cursuri prin corespondenţă sau la distanţă;  
 

 Da, la o singură activitate  1|_| (treceți la H5) 

 Da, la mai multe activităţi  2 |_| (treceți la H5) 

 Nu     3|_| (dacă H1BAA=2,997 treceți la H5, altfel treceți la H4H) 

 Nu ştie            997|_| (numai în caz de împuternicire; dacă H1BAA=2,997  treceți la H5,  

               altfel treceți la H4H) 
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H4H. Considerând, însă, 12 luni de la “[ULTIMA ZI A SĂPTĂMÂNII DE REFERINŢĂ]-365zile” până la “ULTIMA ZI A 

SĂPTĂMÂNII DE REFERINŢĂ” ? 

(Sunt posibile mai multe răspunsuri) 

 
 Da, cursuri de formare/workshop/seminarii/conferinţe  

în interes profesional       1|_| (treceți la H12A) 

 Da, cursuri/lecţii particulare în interes personal (de ex. gătit,  
ceramică, muzică, dans, limbi străine, informatică, fotografie, etc.)                        
         2|_| (treceți la H12A) 

 Da, cursuri sportive cu  
prezenţa unui instructor/antrenor                                                           3|_| (treceți la H12A) 

 Da, lecţii private cu ajutorul unui profesor sau unui tutore contracost  
(sunt excluse lecţiile gratuite primite de la un prieten/cunoscut  
sau de la un coleg)          4|_| (treceți la H12A) 

 Da, alt curs/activitate de formare      5|_| (treceți la H12A) 

 Nu         6 |_| (treceți la H12A) 

  Nu ştie                  997|_| (numai în caz de împuternicire;  

                                                                                                                                          treceți la H12A) 
 

H5.α. „DE LA … PÂNĂ LA …” câte ore în total aţi dedicat acestei/acestor activităţi formatoare?Excludeţi 

deplasările şi eventualele teme pentru acasă. 
Dacă în cele 4 săptămâni a participat la alte activităţi formatoare şi a declarat înainte (sau nu i s-a cerut) că nu a 
făcut un curs de formare profesională regională cu durata mai mică de 600 de ore (6 luni) sau care nu eliberează o 
calificare (H4=1,2 şi (H1BAA=1,blank) 
 

H5.β. „DE LA … PÂNĂ LA …” câte ore în total aţi dedicat acestor activităţi formatoare? Acum luaţi în considerare 

şi cursul de formare regională de care mi-aţi vorbit mai devreme. Excludeţi deplasările şi eventualele teme pentru 
acasă. 

Dacă în cele 4 săptămâni a participat la alte activităţi formatoare şi a declarat înainte că a făcut un curs de formare 
profesională regională cu durata mai mică de 600 de ore (6 luni) sau care nu eliberează o calificare (H4=1,2 şi 
(H1BAA=2,997) 
 

H5.ε. Atunci, revenind la cursul de formare profesională regională despre care mi-aţi vorbit înainte, “DE LA … LA 

…” câte ore aţi dedicat în total? Excludeţi deplasările şi eventualele teme pentru acasă. 

Dacă în cele 4 săptămâni nu a participat la alte activităţi formatoare şi a declarat înainte că a făcut un curs de 
formare profesională regională cu durata mai mică de 600 de ore (6 luni) sau care nu eliberează o calificare 
(H4=3,997 şi (H1BAA=2,997) 
 

 Număr de ore           |_|_| 

 Nu ştie         997|_|  (numai în caz de împuternicire) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dacă în cele 4 săptămâni nu a participat la alte activități de formare și a declarat anterior că a urmat un 
curs de formare profesională regional cu o durată mai mică de 600 de ore (6 luni) sau care nu acordă o 
calificare (H4=3,997 și H1BAA=2,997), nu puneți întrebarea, puneți H6=1 și treceți la H7 

H6.α. Despre ce activitate de formare este vorba? 

Dacă în cele 4 săptămâni a participat la o singură activitate formatoare şi a declarat înainte (sau nu i s-a cerut) că 
nu a făcut un curs de formare profesională regională cu durata mai mică de 600 de ore (6 luni) sau care nu 
eliberează o calificare (H4=1 şi (H1BAA=1,blank) 
 

H6.β. Între activităţile formatoare pe care le-aţi urmat care este cea mai recentă? 

Numai dacă este necesar, se citeşte:Dacă a urmat simultan mai multe activităţi formatoare se va considera cea 
care este mai utilăDacă în cele 4 săptămâni a participat la alte activităţi formatoare şi a declarat înainte (sau nu i s-
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a cerut) că nu a făcut un curs de formare profesională regională cu durata mai mică de 600 de ore (6 luni) sau care 
nu eliberează o calificare (H4=2 şi (H1BAA=1,blank). 

H6.γ. Între activităţile formatoare pe care le-aţi urmat (inclusiv cursul de formare regională) care este cea mai 

recentă? 
Dacă în cele 4 săptămâni a participat la alte activităţi formatoare şi a declarat înainte că a făcut un curs de formare 
profesională regională cu durata mai mică de 600 de ore (6 luni) sau care nu eliberează o calificare (H4=1,2 şi 
(H1BAA=2,997) 
 

Curs de formare profesională 

 Curs organizat şi/sau recunoscut de regiune cu durata mai mică de 600 ore )(sau 6 luni) sau care nu 
eliberează o calificare profesională.                           1|_| 

 Curs organizat de societatea sau organismul unde lucrează           2|_| 

 Alt curs de formare profesională                 3|_| 
 

Alt tip de activitate formatoare 

 Seminar, conferinţă       4|_| 

 Lecţii particulare, curs individual      5|_| 

 Universitatea Vârstei a Treia sau al Timpului Liber     6|_| 

 Alt tip de curs (de ex. curs de engleză, de informatică, de muzică, etc.) 7|_| 
 

H7. Care este subiectul cursului/activităţii la care aţi participat? 

 

 Subiect (specificaţi) |_|_|_| 

 Nu ştie                          997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

H8. Aţi urmat acest curs/activitate în special: 

 

 Din motive profesionale / căutarea unui loc de muncă    1|_| 

 Din interes personal                                                      2|_| 

 Nu ştie                                997|_| (numai în caz de împuternicire) 

 

Dacă lucrează sau nu lucrează și a încheiat lucrul după 4 săptămâni anterioare ultimei zi a săptămânii de 
referință (C1≠blank sau [E2≠997,blank și E4≠997,blank și ((AN SONDAJ – E2)*12 + (LUNĂ SONDAJ–E4)≤1)] 
sau [E2=997 și E4≠997,blank și (SG.21 – E3)*12 + (LUNĂ SONDAJ–E4)≤1)]), puneți întrebarea; altfel treceți 
la H12A 

H9. Tot în cele 4 săptămâni “DE LA … PÂNĂ LA …”aţi urmat acest curs/activitate în timpul programului de lucru? 

 

 Da, exclusiv în timpul programului de lucru  1|_| 

 Da, mai ales în timpul programului de lucru  2|_| 

 Nu, mai ales în afara programului de lucru  3|_| 

 Nu, exclusiv în afara programului de lucru  4|_| 

 În acea perioadă nu am lucrat    5|_| 

 Nu ştie                                                 997|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

Dacă persoana căreia i se ia interviul are mai mult de 40 de ani (SG21>40) sau lucrează (C1≠blank), treceți 
la H13 

H12A.  În cele 4 săptămâni de la .... până la ..... aţi efectuat un stagiu sau o perioadă de ucenicie fără plată? 

 

  Da, încă un curs   1|_| 

  Da, terminat   2|_| 

  Nu                           3|_| (treceți la H13) 

  Nu ştie                           4|_| (numai în caz de împuternicire; treceți la H13) 
 

 

H12B. Cât durează în total stagiul sau ucenicia? 

 

 Nr. luni                 |_|_|_|  

 Mai puţin de o lună                      |_|_|0| 

 Nu ştie                                      997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire) 
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Cursuri Regionale 
 

Dacă nu are titlu de studiu sau dacă a obținut diploma de școală elementară (SG24=1,2) nu puneți 
întrebarea și treceți la Secțiunea I 

H13.α1. În trecut aţi dus la bun sfârşit un curs de formare profesională recunoscut de Regiune şi care a eliberat o 

calificare profesională?  

Dacă în cele patru săptămâni anterioare nu a frecventat un curs de formare profesională regională cu durata egală 
sau mai mare de 600 ore (sau 6 luni) şi care eliberează o calificare sau dacă l-a frecventat dar încă nu l-a terminat 
şi nu a obţinut un Atestat de calificare profesională / Diploma profesională de tehnician (IFP) sau un Certificat de 
specializare tehnică superioară (IFTS) sau o Diplomă de tehnician superior (ITS) (H3B=2,997,blank şi 
SG24≠13,14,15) 
 

H13.α2. În trecut aţi dus la bun sfârşit un curs de formare profesională recunoscut de Regiune şi care a eliberat o 

calificare profesională (excluzând titlurile eliberate de cursurile IFP, IFTS, ITS?) 

Dacă în cele patru săptămâni anterioare nu a frecventat un curs de formare profesională regională cu durata egală 
sau mai mare de 600 ore (sau 6 luni) şi care eliberează o calificare sau dacă l-a frecventat dar încă nu l-a terminat 
şi nu a obţinut un Atestat de calificare profesională / Diploma profesională de tehnician (IFP) sau un Certificat de 
specializare tehnică superioară (IFTS) sau o Diplomă de tehnician superior (ITS) (H3B=2,997,blank şi 
SG24=13,14,15) 
 

H13.β1. În trecut aţi terminat un alt curs de formare profesională recunoscut de Regiune de acelaşi nivel sau de 

nivel superior celui deja menţionat şi care a eliberat o calificare profesională? 

Dacă în cele patru săptămâni anterioare a frecventat un curs de formare profesională regională cu durata egală 
sau mai mare de 600 ore (sau 6 luni) şi care eliberează o calificare şi dacă l-a terminat şi nu a obţinut un Atestat de 
calificare profesională / Diploma profesională de tehnician (IFP) sau un Certificat de specializare tehnică superioară 
(IFTS) sau o Diplomă de tehnician superior (ITS) (H3B=1,blank şi SG24≠13,14,15) 
 

H13.β2. În trecut aţi terminat un alt curs de formare profesională recunoscut de Regiune de acelaşi nivel sau de 

nivel superior celui deja menţionat şi care a eliberat o calificare profesională (excluzând titlurile eliberate de 
cursurile IFP, IFTS,ITS) ? 

Dacă în cele patru săptămâni anterioare a frecventat un curs de formare profesională regională cu durata egală 
sau mai mare de 600 ore (sau 6 luni) şi care eliberează o calificare şi dacă l-a terminat şi a obţinut un Atestat de 
calificare profesională / Diploma profesională de tehnician (IFP) sau un Certificat de specializare tehnică superioară 
(IFTS) sau o Diplomă de tehnician superior (ITS) (H3B=1,blank şi SG24=13,14,15) 
 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_|     (treceți la Secțiunea I Hoc_2018) 

 Nu ştie 997|_| (numai în caz de împuternicire; treceți la Secțiunea I Hoc_2018) 
 
 

H14. Cât a durat acest curs? 

 

 Mai puţin de 6 luni (sau de 600 ore)  1|_| (treceți la Secțiunea I Hoc_2018) 

 de la 6 luni (sau 600 ore) la mai puţin de 1 an 2|_| 

 de la 1 an la mai puţin de 2 ani                          3|_| 

 de la 2 ani la mai puţin de 3 ani   4|_| 

 3 ani sau mai mulţi                           5 |_| 

 Nu își amintește             995|_| 

 Nu ştie                                997|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

H15. Pentru a frecventa acest curs este necesar un anumit titlu de studii? 

 

 Da, o diplomă de licenţă                   1|_| (utilizați numai dacă SG24>5 și SG24≠13,14,15) 

 Da, o diplomă de şcoală superioară de grad II sau  
    o calificare profesională (se includ IFP)     2|_| (utilizați numai dacă SG24>3) 

 Da, diploma de şcoală gimnazială                              3|_| 

 Nu          4|_| 

 Nu ştie                 997|_| (numai în caz de împuternicire) 
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H16. Care era subiectul cursului? 

 

 Subiect (specificaţi) |_|_|_| 

 Subiect (specificaţi) |_|_|_| 

 Nu ştie                           997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire) 
 
 

H17. În ce an aţi terminat acest curs? 

 

 Anul    |_|_|_|_| (treceți la H19) 

 Nu ştie                997|_|_|_| 
 
 

H18. Vă amintiţi vârsta? 

 

 Vârsta    |_|_|_|  

 Nu ştie                            997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire; treceți la Secțiunea I Hoc_2018) 

 
Dacă are 35 de ani sau mai mult ( SG21>34), nu puneți întrebarea și treceți la Secțiunea I 

H19. Vă amintiţi luna în care l-aţi terminat? 

 

 Luna   |_|_|_|  (treceți la Secțiunea I Hoc_2018) 

 Nu ştie   |9|9|7|  (treceți la Secțiunea I Hoc_2018) 

 
Citiţi (ScriptH20) 

Următoarele întrebări solicită informaţii referitoare la perioadele de timp petrecute de tineri în străinătate 

din motive de formare sau educaţie, atât legate de frecvenţa cursurilor de instruire şi formare, cât şi în 

afara programelor şcolare. (NUMAI DACĂ ESTE NECESAR: în toate cazurile, “a fi plecat în străinătate” 

înseamnă plecarea din ţara în care tânărul era înscris la cursul şcolar/universitar sau ţara de reşedinţă a 

acestuia, la momentul obţinerii diplomei anterioare) SUNT EXCLUŞI CEI CARE AU PLECAT DIN ALTE 

MOTIVE DECÂT STUDII/FORMARE 

 

H20.  Aţi fost plecat în străinătate timp de cel puţin două săptămâni pentru studii sau formare ca parte a 
cursului de studii universitare/academice sau ITS, iar dacă da, care a fost motivul? 

 
 
 Da, pentru a urma un program complet şi pentru a obţine o diplomă în străinătate  1|_| 
 Da, pentru a urma un curs sau stagiu ce permite dobândirea de credite transferabile 

 în cadrul unui program de învăţământ superior în ţara de origine     2|_| 
 Nicio şedere în străinătate din aceste motive      3|_|  
 Nu ştie                   997|_|  

 

 

H21.  Care a fost durata acestei şederi în străinătate? 

 
 de la 2 săptămâni la mai puţin de 3 luni   1|_|  
 de la 3 luni la 6 luni     2|_| 
 de la 6 luni la 1 an      3|_| 
 mai mult de 1 an      4|_| 
 Nu ştie                           997|_|  
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H22.  Ce diplomă/-e de liceu aţi obţinut? Dacă aţi obţinut mai mult de una, menţionaţi -le pe 
toate. 

 

 Diplomă de învăţământ secundar superior profesional sau tehnic Institutul de arte, Şcoala de arte (patru ani) 
(includeţi Diploma de calificare profesionale şi Atestatul de calificare profesională şi Diploma  
profesională de tehnician - ambele eliberate în urma cursurilor de formare profesională IFP)  

             1|_| 

 Diplomă de bacalaureat sau de profil pedagogic (Liceu clasic, ştiinţific, lingvistic,  
de arte 5 ani, socio-psiho-pedagogic, Liceu cu profil pedagogic)      2|_| 

 Ambele, o diplomă tehnică/profesională şi una liceală/ profil pedagogic    3|_|  

 Nu ştie                   997|_|  
 

H23.  Aţi obţinut, de asemenea, o diplomă tehnică/profesională: de ex. Diplomă de calificare 
profesională, Diplomă al unui institut tehnic sau profesional, Şcoală de arte, Liceu de arte 4 ani, Atestat 
sau Diplomă eliberate în urma cursurilor IFP? 

 
 Da       1|_| 
 Nu       2|_|  
 Nu ştie  997|_|  

 
 
 

Citiţi: (Script H24) 
Să vorbim acum despre experienţele în străinătate din motive de studiu sau formare pe care 

dumneavoastră le-aţi fi putut avea în cadrul următoarelor cursuri de studiu: gimnaziu, institut 

tehnic/profesional, liceu, cursuri de formare profesională regională, noi cursuri IFP sau IFTS. 

 

H24.  Aţi fost vreodată în străinătate - cel puţin două săptămâni - pentru activităţi de studiu sau formare 
ce făceau parte din unul dintre aceste cursuri? (includeţi experienţe de ucenicie, stagii). 

 
 Da, o dată        1|_| 
 Da, de mai multe ori în cadrul aceluiaşi curs   2|_| 
 Da, de mai multe ori în cadrul unor cursuri diferite  3|_| 
 Nu        4|_| 
 Nu ştie                        997|_|  

 

H25.. Cursul de studiu pentru care aţi plecat în străinătate s-a încheiat? 

Dacă a fost plecat în străinătate o dată sau de mai multe ori în cadrul aceluiaşi curs (H24=1,2) 
 

H25. β.Cursurile de studiu pentru care aţi plecat în străinătate s-au încheiat? 

Dacă a fost plecat în străinătate de mai multe ori pentru cursuri diferite (H24=3) 
 

 
 Da, s-a/s-au încheiat     1|_|  
 Nu, sunt încă în desfăşurare    2|_|  
 Unele s-au încheiat, altele sunt încă în desfăşurare  3|_|  
 Nu ştie               997|_|  
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H26.. Îmi puteţi spune dacă această/aceste experienţă/e în străinătate a/au avut loc în cadrul 

cursurilor de studii tehnice/profesionale sau artistice ale şcolii secundare superioare? 

Dacă cursul/cursurile s-a/s-au încheiat sau este/sunt încă în desfăşurare (H25≠3) 
 

H26. β. Considerând acum numai cursurile de studiu pe care le-aţi finalizat, îmi puteţi spune dacă 

această/aceste experienţă/e în străinătate a/au avut loc în cadrul cursurilor de studii 
tehnice/profesionale sau artistice ale şcolii secundare superioare? 

Dacă unele cursuri s-au încheiat şi altele nu (H25=3) 
 
 Da          1|_|  
 Da, toate         2|_|  
 Da, numai unele        3|_|  
 Nu, în cadrul altor cursuri de studiu (gimnaziu, liceu, liceu cu profil pedagogic,  

formare profesională post-liceală)      4|_|  
 Nu ştie                 997|_|  

 

 

H27. .Cât a durat experienţa în străinătate? 

 Dacă a avut numai o singură experienţă în străinătate (H24=1) 
 

H27. β. Dintre aceste experienţe, făcând referire la cea mai îndelungată, cât a durat experienţa în străinătate? 

 Dacă a avut mai mult de o experienţă în străinătate în cadrul aceluiaşi curs, însă nicio experienţă nu a avut loc în 
cadrul cursurilor tehnice/profesionale sau artistice sau regionale de prim nivel, sau dacă a avut mai mult de o 
experienţă în străinătate în cadrul unor cursuri diferite şi care sunt încă în desfăşurare, sau dacă a avut mai multe 
experienţe în străinătate în cadrul unor cursuri diferite şi care s-au încheiat sau, unele s-au încheiat şi unele sunt 
încă în desfăşurare, însă nicio experienţă nu a avut loc în timpul cursurilor tehnice/profesionale sau artistice sau de 
formare profesională regională de prim nivel ((H24=2) sau (H24=3 şi H25=2) sau (H24=3 şi H25=1,3 şi H26=4)) 
 

H27. . Considerând celelalte experienţe, cele care nu au avut loc în timpul studiilor tehnice/profesionale ale şcolii 

secundare superioare ci în cadrul altor cursuri şcolare sau de formare profesională post-liceală; îmi puteţi spune 

care este durata celei mai lungi experienţe în străinătate? 

Dacă a avut mai mult de o experienţă în străinătate în cadrul unor cursuri diferite şi care s-au încheiat sau, unele s-
au încheiat şi altele mai sunt în desfăşurare, iar unele experienţe, însă nu toate, au avut loc în cadrul cursurilor 
tehnice/profesionale sau artistice sau de formare profesională regională de prim nivel (H24=3 şi H25=1,3 şi H26=3) 

 
 de la 2 săptămâni la mai puţin de 3 luni  1|_|  
 de la 3 luni la 6 luni     2|_| 
 de la 6 luni la 1 an     3|_| 
 mai mult de 1 an     4|_| 
 Nu ştie              997|_| 
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Secțiunea HOC_2018 

Familie și lucru 
 

Pentru persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani 

Dacă FAZĂ_INTERVIU=2 
 
Se citește 
În această secțiune vă vom pune câteva întrebări, stabilite atât pentru România cât și pentru alte țări europene, 
pentru a afla cum se organizează familia în prezența copiilor, bătrânilor, bolnavilor, persoanelor cu dizabilități. 
 

Nu afișați întrebarea 

HOC1. Aveți copii cu vârstă mai mică de 15 ani care trăiesc în casă? Luați în considerare atât copiii dvs. 
cât și cei ai partenerului 

 

 Da     1|_| 

 Nu     2|_| (treceți la HOC2) 

 
 

Dacă are copii cu vârstă mai mică de 15 ani care trăiesc în casă (HOC1=1) 

HOC2.α. Pe lângă copii care trăiesc în casă, aveți copii sub 15 ani care NU trăiesc în casă și pe care îi 
îngrijiți? Luați în considerare atât copiii dvs. cât și cei ai partenerului.  
Dacă grija constă exclusiv din sprijin economic, nu trebuie luată în considerare. 

 
Dacă nu are copii cu vârsta sub 15 ani care trăiesc în casă (HOC1=2) 

HOC2.β. Aveți copii cu vârsta sub 15 ani care NU trăiesc în casă și pe care îi îngrijiți? Luați în 
considerare atât copiii dvs. cât și cei ai partenerului.  
Dacă grija constă exclusiv din sprijin economic, nu trebuie luată în considerare. 

 

 Da, în mod regulat   1|_|  

 Da, numai ocazional  2|_| (dacă HOC1 =2 treceți la HOC7, altfel dacă HOC1 =1  treceți HOC3) 

 No     3|_| (dacă HOC1 =2 treceți la HOC7, altfel dacă HOC1 =1  treceți la HOC3) 
 

 

Dacă are grijă în mod regulat de copii cu vârsta sub 15 ani, care nu trăiesc în casă (HOC2=1) 

HOC2a. Îmi puteți spune câți sunt? Luați în considerare numai copiii de care vă ocupați în mod regulat 
 

 Numărul  |_|_|   
 
Dacă nu are grijă în mod regulat de copii cu vârsta sub 15 ani, care nu trăiesc în casă (HOC2=1) 

HOC2b. Îmi puteți spune numele și vârsta?  

PENTRU PERSOANA CARE IA INTERVIUL: Numărul maxim este 5, în cazul în care sunt mai mulți, treceți-i pe cei mai mici 
 

 HOC2b1_Numele      __________ HOC2b1_Vârsta       |_|_|      

… 
 HOC2b5_Numele     __________  HOC2b5_Vârsta       |_|_|      
 

Dacă are grijă în mod regulat de copii cu vârsta sub 15 ani care trăiesc în casă sau în afara acesteia (HOC1=1 sau 

HOC2=1) 

HOC3. (Dacă HOC1=1 și HOC2=1 afișați textul: Luându-i în considerare și pe cei care trăiesc în afara casei)  
Apelați în mod REGULAT la serviciile publice și/sau private cum ar fi creșe, grădinițe, centre înainte și 
după școală, ludoteci, baby-sitter pentru copiii dvs. cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani? 
Excludeți școala obligatorie (elementară și medie) și cursurile extra-școlare (sportive, de muzică, dans, 
limbi, etc.) 

 

În cazul în care este nevoie, se citește: centrul estival nu este prevăzut deoarece este deschis numai pe timpul verii, în timp ce 

întrebarea face referire la o situație tip 
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 Da, pentru toți  1|_| (treceți la HOC3a) 

 Da, pentru unii  2|_| (treceți la HOC3a) 

 Nu     3|_| (treceți la HOC4β) 

 Nu știe             997|_| (numai în caz de împuternicire; treceți la HOC5β) 

 

Dacă apelează la servicii pentru toți copiii sau numai pentru unii (HOC3=1, 2). 

Întrebarea va fi pusă pentru fiecare dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani a persoanei intervievate sau a 

partenerului, care trăiesc în aceeași casă sau în afara casei 

HOC3a. Pentru <NUMELE_copilului> la ce servicii apelați? 
(Sunt posibile mai multe răspunsuri) 
Se citesc răspunsurile 
 

În cazul în care este nevoie, se citește: Nu luați în considerare perioade speciale cum ar fi vacanțele școlare sau situații de 

urgență. 

Centrul de vară nu este prevăzut deoarece este utilizat numai pe timpul verii, în timp ce întrebarea face referire la o situație 

tip 

 

 baby-sitter cu plată       1 |_| 

 creșă publică/comunală      2 |_| 

 creșă privată       3 |_| 

 alt tip de creșă (de ex. a companiei/familiei/blocului de locuințe) 4 |_|  

 grădiniță publică        5 |_|  

 grădiniță privată        6 |_|  

 pre-școală sau post-școală       7 |_| 

 ludotecă         8 |_|  

 alt serviciu (specificați)  __________________________________9 |_|    

 niciuna                   10 |_| 
 

Dacă apelează la servicii pentru toți copiii (HOC3=1) treceți la HOC5.α., altfel, dacă apelează la servicii numai pentru 

anumiți copii (HOC3=2) treceți la HOC4.α. 

 

Dacă apelează la servicii numai pentru anumiți copii (HOC3=2) 

HOC4.α. Care este motivul principal pentru care nu apelați la serviciile publice și/sau private pentru 
anumiți copii ai dvs.?  
 

Dacă nu apelează la servicii (HOC3=3) 

HOC4.β. Care este motivul principal pentru care nu apelați la serviciile publice și/sau private pentru 
copiii dvs.? 
 

 Nu există sau nu sunt locuri disponibile    1|_| (treceți la HOC5) 

 Sunt prea scumpe               2|_| (treceți la HOC5) 

 Calitatea și tipul de servicii nu este satisfăcător         3|_| (treceți la HOC5) 

 Alte motive referitoare la servicii (specificați)___________________ 4|_| (treceți la HOC5) 

 Nu are nevoie, nu este interesat     5|_| (treceți la HOC4a) 

 Nu știe                                    997|_| (numai în caz de împuternicire; treceți la 

          HOC5) 
 

Dacă nu are nevoie sau nu e interesat (HOC4=5) 

HOC4a. Din ce motiv nu aveți nevoie sau nu sunteți interesat? 
 

 Se ocupă de ei singur/ă sau cu partenerul                 1|_|  

 Se ocupă de ei cu ajutorul rudelor și/sau alte persoane neplătite    2|_|  

 Copiii sunt autosuficienți       3|_|  

 Serviciile utilizate (pentru unii, însă nu pentru toți copiii) sunt suficiente       4|_| (numai dacă HOC3=2) 

 Alte motive (specificați)_________________________________________________ 5|_|  
 

Dacă se ocupă de ei cu ajutorul rudelor/persoanelor neplătite (HOC4a=2) treceți la HOC5a. 

Dacă NU se ocupă de ei cu ajutorul rudelor/persoanelor neplătite și este la ora actuală angajat (HOC4a<>2 și 

C1<>blank) treceți la HOC6. 

Dacă NU se ocupă de ei cu ajutorul rudelor/persoanelor neplătite și nu este la ora actuală angajat (HOC4a<>2 și 

C1=blank) treceți la HOC7. 
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Dacă apelează la servicii (HOC3=1 sau (HOC3=2 și HOC4<>5)) 

HOC5.α. Pe lângă utilizarea acestor servicii, încredințați copiii spre grijă altor persoane sau rude 
neplătite?  
 

Dacă NU utilizează servciile (HOC3=997 sau (HOC3=3 și HOC4<>5)) 

HOC5.β. Încredințați spre grijă copiii în mod regulat altor persoane sau rude neplătite? 
În cazul în care este necesar, se citește: luați în considerare mereu atât copiii dvs. cât și ai partenerului 

 

 Da, rudelor și/sau altor persoane neplătite   1|_|  

 Nu, se ocupă de ei sungur/ă sau cu partenerul               2|_|  

 Nu, copilul/copiii sunt autosuficienți   3|_|  

 Nu, alte motive (specificați) ________________________________4|_|  

 Nu știe                    997|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

Dacă îi încredințează rudelor/persoanelor neplătite (HOC5=1) treceți la HOC5a. 

Dacă NU îi încredințează rudelor/persoanelor neplătite și este la ora actuală angajat (HOC5<>1 și C1<>blank) treceți 

la HOC6. 

Dacă NU îi încredințează rudelor/persoanelor neplătite și nu este la ora actuală angajat (HOC5<>1 și C1=blank) treceți 

la HOC7. 

 

Dacă recurge la ajutorul rudelor/persoanelor neplătite (HOC4a=2 sau HOC5=1) 

HOC5a. Cui îi încredințați? 
(Sunt posibile mai multe răspunsuri) 
 

 Bunicilor     1|_|  

 Altor rude     2|_|  

 Prietenilor/vecinilor     3|_|  
 

Dacă la ora actuală este angajat (C1<>blank) treceți la HOC6; altfel, dacă nu este angajat (C1=blank) treceți la HOC7. 

 

Dacă are copii de care are grijă și este la ora actuală ocupat ((HOC1=1 sau HOC2=1) și C1<>blank) 

HOC6. A fost nevoie să schimbați un aspect al activității dvs. actuale pentru a avea grijă de copii? 
Se citesc răspunsurile 
 

În cazul în care este nevoie, se citește: Dacă sunt mai mulți, menționați-l pe cel mai important 

 

 A modificat ceva pentru a câștiga mai mulți bani    1|_|  

 A redus programul de lucru     2|_|  

 Și-a asumat sarcini mai puțin dificile la locul de muncă           3|_|  

 A schimbat locul de muncă sau angajatorul pentru a împăca situația 4|_|  

 Beneficiază de concediu parental sau alte permise pentru familie  5|_|  

 A schimbat orarul fără a-l reduce    6|_|  

 Altele (specificați)_____________________________________________7|_|  

 Niciun aspect    8|_|  

 Nu știe                      997|_| (numai în caz de împuternicire) 
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HOC7. Aveți în grijă copii sau rude în vârstă de 15 ani sau mai mult pe motiv de boală, invaliditate sau bătrânețe? 

Luați în considerare atât rudele dvs. cât și cele ale partenerului, care trăiesc în aceeași casă sau în afara casei. 
 

În cazul în care este nevoie, se citește: Nu luați în considerare activitățile de voluntariat 

 

 Da, în mod regulat       1|_|   
Dacă este muncitor angajat (C1=1 sau (C1=7,8 și C1A=1)) treceți la HOC8. 

Dacă este muncitor independent (C1=2,3,4,5,6 sau (C1=7,8 și C1A=2,3)) treceți la HOC10. 

Dacă în momentul de față nu lucrează (C1=blank) treceți la Script_HOC11. 

 
 
 
 Da, numai ocazional   2|_| 

Dacă este muncitor angajat și are grijă de copii cu vârste mai mici de 15 ani ((C1=1 sau (C1=7,8 și C1A=1)) și 

(HOC1=1 sau HOC2=1)) treceți la HOC8 
Dacă este muncitor independent și are grijă de copii cu vârste mai mici de 15 ani ((C1=2,3,4,5,6 sau (C1=7,8 și 

C1A=2,3)) și (HOC1=1 sau HOC2=1)) treceți la HOC10. 

Dacă în momentul de față nu lucrează și are grijă de copii cu vârste mai mici de 15 ani (C1=blank și (HOC1=1 sau 

HOC2=1)) treceți la Script_HOC11. 

Dacă nu are în grijă copii cu vârste mai mici de  15 ani (HOC1<>1 și HOC2<>1)  treceți la Script_HOC11. 

 
 Nu      3|_|   

Dacă este muncitor angajat și are grijă de copii cu vârste mai mici de 15 ani ((C1=1 sau (C1=7,8 și C1A=1)) și 

(HOC1=1 sau HOC2=1)) treceți la HOC8 
Dacă este muncitor independent și are grijă de copii cu vârste mai mici de 15 ani ((C1=2,3,4,5,6 sau (C1=7,8 și 

C1A=2,3)) și (HOC1=1 sau HOC2=1)) treceți la HOC10. 

Dacă în momentul de față nu lucrează și are grijă de copii cu vârste mai mici de 15 ani (C1=blank și (HOC1=1 sau 

HOC2=1)) treceți la Script_HOC11. 

Dacă nu are în grijă copii cu vârste mai mici de  15 ani (HOC1<>1 și HOC2<>1)  treceți la Script_HOC11. 
 

 

Dacă este angajat și are în grijă copii sau rude ((C1=1 sau (C1=7,8 și C1A=1)) și (HOC1=1 sau HOC2=1 sau HOC7=1))  

HOC8. Pentru a face față responsabilităților de îngrijire a copiilor și/sau rudelor, este posibil ca <NUME> să își 

modifice programul de început sau de sfârșit al zilei de lucru? 
 

PENTRU PERSOANA CARE IA INTERVIUL: INCLUSIV învoirile conform legii 104 

 

 Da, în general este posibil    1|_|  

 Da, este posibil, însă numai în anumite cazuri  2|_|  

 Nu, nu este posibil            3|_|  

 Nu știe                                    997|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

 

Dacă este angajat și are grijă de copii sau rude ((C1=1 sau (C1=7,8 și C1A=1)) și (HOC1=1 sau HOC2=1 sau HOC7=1))  

HOC9. Tot pentru a face față responsabilităților de îngrijire, este posibil pentru <NUME> să lipsească de la lucru 

pentru o zi întreagă fără a folosi zilele de concediu? 
În cazul în care este nevoie, se citește: Luați în considerare, de exemplu, învoiri prevăzute în mod specific (de ex. Pentru 

boala copiilor), zile de odihnă de care se poate beneficia îndeplinind sarcinile de lucru anticipat (de ex. bancă ore), 

posibilitatea de schimbare a turei 

 

PENTRU PERSOANA CARE IA INTERVIUL: INCLUSIV zilele de învoire conform legii 104 

 

 Da, în general este posibil    1|_|  

 Da, este posibil, însă numai în anumite cazuri  2|_|  

 Nu, nu este posibil            3|_|  

 Nu știe                                    997|_| (numai în caz de împuternicire) 
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Dacă la ora actuală este angajat și are în grijă copii sau rude ((C1<>blank) și (HOC1=1 sau HOC2=1 sau HOC7=1))  

HOC10. Există pentru dvs. un aspect ce ține de muncă care face ca viața de familie și cea profesională să fie 

dificil de împăcat? 
În cazul în care este nevoie, se citește: Prin „împăcare” se înțelege găsirea unor soluții de organizare care permit 

gestionarea muncii și a familiei în același timp. Dacă există mai multe aspecte, indicați-l pe cel mai important 

 

Se citesc răspunsurile 
 

 Program de lucru lung       1|_|   

 Programare complexă și imprevizibilă a lucrului   2|_|   

 Prea mult timp necesar pentru a ajunge la locul de muncă 3|_|   

 Muncă grea și obositoare     4|_|  

 Disponibilitate redusă a angajatorului și/sau a colegilor  5|_|  

 Muncă în ture, dupaă-masa sau seara,  
muncă în timpul sfârșitului de săptămână   6|_|  

 Rigiditatea programului de lucru    7|_|  

 Alte aspecte (specificați)______________________________8|_|  

 Niciun aspect       9|_| 

 Nu știe                997|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

 
Se citește 
Următoarele întrebări referitoare la împăcarea vieții profesionale și a celei de familie nu iau în considerare numai 
situația actuală, însă fac referire și la trecut. 
 

Dacă la ora actuală nu are în grijă copii cu vârstă mai mică de 15 ani (HOC1=2 și HOC2=3) afișați întrebarea HOC11. 

În caz contrar, dacă are în grijă copii cu vârstă mai mică de 15 ani (HOC1=1 sau HOC2=1,2) nu afișați întrebarea 

HOC11 și puneți HOC11=1. 

Dacă la ora actuală nu are în grijă copii cu vârstă mai mică de 15 ani și are între 18 și 28 de ani ((HOC1=2 și HOC2=3) 

și 18<=SG21<=28) nu afișați întrebarea HOC11 și puneți HOC11=2 

HOC11. În cursul vieții, ați avut copii de care ați avut grijă? 

Includeți chiar și eventualii copii ai partenerului/partenerilor. 
 

 Da 1|_| (treceți la HOC11a) 

 Nu 2|_| (dacă (C1<>blank sau E1=1) treceți la HOC15; dacă (C1=blank și E1=2,3) treceți la secțiunea I) 

 

 

Dacă la ora actuală are în grijă copii cu vârsta mai mică de 15 ani (HOC1=1 sau HOC2=1,2)  

HOC11a.α. Luând în considerare copiii despre care am amintit deja, de-a lungul vieții, de câți copii ați 
avut grijă? 
 

Dacă la ora actuală nu are în grijă copii cu vârsta mai mică de 15 ani, însă de-a lungul vieții a avut copii ((HOC1=2 și 

HOC2=3) și HOC11=1)  

HOC11a.β. Câți? 
 

În cazul în care este nevoie, se citește: Includeți eventualii copiii ai unui partener, de care ați avut grijă 

 Număr     |  |  | (dacă (C1<>blank sau E1=1)  treceți la HOC12) 
        (dacă (C1=blank și E1=2,3) treceți la HOC12a) 
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Dacă a avut în grijă copii și la ora actuală este angajat sau a fost angajat în trecut (HOC11=1 și (C1<>blank sau E1=1))  

HOC12. Făcând referire la cariera dvs. de la început până acum, s-a întâmplat vreodată să întrerupeți 
lucrul pentru cel puțin o lună continuă pentru a avea grijă de proprii copii (sau de cei ai partenerului) 
atunci când aceștia aveau mai puțin de 15 ani? 
Includeți întreruperi pe motiv de maternitate/paternitate, concediu parental, întreruperi acordate de 
angajator, abandonarea lucrului, închiderea activității sau amânarea intrării pe piața muncii după 
finalizarea studiilor. 
 

 Da, a întrerupt iar apoi a reluat sau va relua lucrul 
      (inclusiv maternitate obligatorie)      1 |_| (treceți la HOC13) 

 Da, a încetat definitiv să lucreze     2 |_| (treceți la HOC13a) 

 Nu, nu a avut întreruperi de lucru de cel puțin o lună   3 |_| (treceți la HOC15) 

 Nu, nu avea un loc de muncă în acea periodă    4 |_| (treceți la HOC12b) 

 

Dacă a avut grijă de copii și la ora actuală nu lucrează și nu a fost niciodată angajat (HOC11=1 și (C1=blank și 

E1=2,3))  

HOC12a. Motivul principal pentru care nu ați lucrat niciodată este deoarece trebuia să aveți grijă de 
proprii copii sau cei ai partenerului? 
 

 Da      1|_| (treceți la secțiunea I) 

 Nu     2|_| (treceți la secțiunea I) 

 Nu știe             997|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

Dacă nu avea un loc de muncă în acea perioadă (HOC12=4) 

HOC12b. Motivul principal pentru care nu aveați un loc de muncă în acea perioadă este din cauza 
faptului că trebuia să aveți grijă de copii (proprii sau ai partnerului)? 
 

 Da      1|_| (treceți la HOC15) 

 Nu     2|_|  (treceți la HOC15) 

 Nu știe             997|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

Dacă a întrerupt iar apoi a reluat sau va relua lucrul (HOC12=1) 

HOC13.α. Luând în considerare toate întreruperile activității de muncă legate de îngrijirea copiilor, 
pentru cât timp aproximativ nu ați lucrat? Includeți, dacă ați beneficiat de el, concediul de 
maternitate/paternitate sau concediul parental. 
 

Dacă a încetat să lucreze definitiv (HOC12=2)  

HOC13.β. De cât timp ați încetat să lucrați definitiv pentru a avea grijă de copii? 
 

 Mai puțin de 6 luni    1 |_|  

 Mai mult de 6 luni, până la 1 an   2 |_|  

 Mai mult de 1 an, până la 2 ani   3 |_|  

 Mai mult de 2 ani, până la 3 ani   4 |_|  

 Mai mult de 3 ani, până la 5 ani   5 |_|  

 Mai mult de 5 ani    6 |_|  

 Nu știe              997 |_|  
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Dacă a întrerupt temporar sau a încetat definitiv să lucreze (HOC12=1,2) 

HOC14. Ați beneficiat de concediul parental (abținere opțională) pentru a absenta cel puțin o lună de la 
lucru? 
 

PENTRU PERSOANA CARE IA INTERVIUL:  
CONCEDIUL PARENTAL este abținerea OPȚIONALĂ de la lucru pe motiv de maternitate/paternitate, în general maxim 6 

luni 

CONCEDIUL DE MATERNITATE este abținerea OBLIGATORIE de la lucru pe motiv de maternitate, fiind în general de 5 

luni 

 

 Da, atât concediu parental cât și concediu de maternitate/paternitate     1 |_|  

 Da, numai concediu parental                       2 |_|  

 Nu, numai concediu de maternitate/paternitate                     3 |_|  

 Nu, nici concediu de maternitate/paternitate, nici concediu parental 4 |_|  

 Nu știe                   997|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

Dacă la ora actuală este angajat sau a fost angajat în trecut (C1<>blank sau E1=1) 

HOC15. De-a lungul vieții, a fost nevoie să asistați copii sau rude de 15 ani sau mai mult, deoarece 
sufereau de boală, invaliditate sau bătrânețe? 
 

 Da      1|_|  

 Nu     2|_| (treceți la secțiunea I) 
 

 

 

 

Dacă la ora actuală este angajat sau a fost angajat în trecut și a avut în grijă bolnavi, invalizi sau bătrâni ((C1<>blank 

sau E1=1) și HOC15=1)  

HOC15a. Ați încetat să lucrați timp de cel puțin o lună continuă pentru a asista rude de 15 ani sau mai 
mult pe motiv de boală, invaliditate sau bătrânețe? 
(Dacă HOC11=1 afișați textul: Luați în considerare și copii dacă aveau 15 ani sau mai mult la momentul 
întreruperii)  
Includeți concediile speciale, întreruperile acordate de angajator, abandonarea lucrului, închiderea 
activității. 
 

 Da      1|_|  

 Nu     2|_|  
 

 

Dacă la ora actuală este angajat sau a fost angajat în trecut și a avut grijă de bolnavi, invalizi sau bătrâni ((C1<>blank 

sau  E1=1) și HOC15=1)  

HOC16. Ați redus programul de lucru timp de cel puțin o lună pentru a asista rude de 15 ani sau mai 
mult, bolnave, invalide sau bătrâne? 
(Dacă HOC11=1 afișați textul: Luați în considerare și copiii dacă aveau 15 ani sau mai mult la momentul 
întreruperii) 
 

 Da      1|_| (treceți la secțiunea I) 

 Nu     2|_| (treceți la secțiunea I) 
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SECŢIUNEA I 
 

Condiţie autopercepută curentă şi cu un an înainte  
şi Domiciliu 

Pentru persoanele începând cu vârsta de 15 ani 

 
 

Condiţia actuală autopercepută 
Se citește 
Atenție, întrebarea I1 are scopul de a identifica situații percepute de persoanele intervievate ca fiind eventual 
diferite de cele de până acum. Așadar, este necesar să citiți întrebarea așa cum este formulată. 

I1. În săptămâna „DE LA ……LA” era luată în considerare: 

PENTRU CEL CARE IA INTERVIUL: solicitaţi să se indice condiţia unică sau dominantă (în cazul mai multor condiţii) 
 

 Cu loc de muncă     1|_| (dacă este în pensie (F10=7 sau E14=1 sau E15=1)   

                sau are mai mult de 49 de ani (SG21>49), treceți la I1bis; 

                              altfel, la I5) 

 Şomer în căutarea unui nou loc de muncă  2|_| (dacă este în pensie (F10=7 sau E14=1 sau E15=1) 

                        sau are mai mult de 49 de ani și a lucrat în trecut  

              (SG21>49 și E1=1), treceți la I1bis; altfel, la I5) 

 Șomer în căutarea primului loc de muncă  3|_| (treceți la I5) 

 Casnic/ă      4|_| (dacă este în pensie (F10=7 sau E14=1 sau E15=1), 

             sau are mai mult de 49 de ani și a lucrat în trecut  

              (SG21>49 și E1=1), treceți la I1bis; altfel, la I5) 
 Student      5|_| (treceți la I5) 

 Pensionat de la locul de muncă   6|_| 

 Inapt pentru muncă    7|_| (dacă este în pensie (F10=7 sau E14=1 sau E15=1), 

             sau are mai mult de 49 de ani și a lucrat în trecut  

              (SG21>49 și E1=1), treceți la I1bis; altfel, la I5) 
 În altă situaţie (specificaţi) ___________________9|_| (dacă este în pensie (F10=7 sau E14=1 sau E15=1),  

               sau are mai mult de 49 de ani și a lucrat în trecut  

               (SG21>49 și E1=1), treceți la I1bis; altfel, la I5) 
 

I1BIS.. Primiţi o pensie de la locul de muncă (pentru vechime sau vârstă)? 

Dacă este retras de la locul de muncă sau în altă situaţie (I1=6,9) 
 

I1BIS. .Chiar dacă sunteţi [angajat/şomer/inapt pentru muncă] primiţi o pensie de muncă (pentru vechime sau 

vârstă)? 

Dacă lucrează, este şomer, casnică sau inapt pentru muncă  ( I1=1,2,4,7) 
 

 Da   1 

 Nu   2 (treceți la I3) 

 Nu ştie         997  (numai în caz de împuternicire, treceți la I3) 
 

 

I2. Câţi ani aveaţi când aţi început să primiţi pensia? 

 

 Vârsta         |_|_|_| 

 Nu ştie                     997|_|_|_| (numai în caz de împuternicire) 
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Dacă nu a mai lucrat niciodată în trecut și nu primește o pensie de lucru, (E1=2,3 și I1BIS≠1) nu puneți întrebarea și 

treceți la I5 

I3.Câţi ani aţi plătit contribuţii pentru a primi pensie? Luaţi în considerare şi eventualele perioade răscumpărate (de 

exemplu, universitatea, serviciul militar) 
 

 Nicio contribuţie sau mai puţin de 1 an de contribuţii    |_|_|0| 

 Număr de ani                  |_|_|_| 

 Nu ştie           |9|9|7| 

 
 
 

Condiţie autopercepută cu un an înainte 
 

 

I5. ÎN “LUNA SONDAJULUI” din “ANUL DINAINTEA SONDAJULUI” Dvs. vă considerați angajat, șomer, casnic, 

student sau pensionat? 

PENTRU CEL CARE IA INTERVIUL: solicitaţi să se indice condiţia unică sau dominantă (în cazul mai multor condiţii) 
 

 Cu loc de muncă      1|_|  

 Şomer în căutarea unui nou loc de muncă   2|_| (treceți la I12) 

 Șomer în căutarea primului loc de muncă   3|_| (treceți la I12) 

 Casnic/ă       4|_| (treceți la I12) 

 Student       5|_| (treceți la I12) 

 Pensionat de la locul de muncă    6|_| (treceți la I12) 

 Inapt pentru muncă     7|_| (treceți la I12) 

 În altă situaţie      9|_| (treceți la I12) 
 

 

Dacă este angajat (C1≠blank) și a început munca actuală de mai bine de 12 luni, puneți la I6 răspunsul dat 
la C1; dacă a încetat să lucreze de mai puțin de 12 luni, puneți la I6 răspunsul dat la E6 

I6. Dvs. desfăşuraţi: 

 

 Muncă de angajat      1 |_| (treceți la I9) 

 

O muncă de: 

 Colaborare coordonată şi continuativă (cu sau fără proiect) 2 |_| (treceți la I10) 

 Efectuare de lucrări ocazionale     3 |_| (treceți la I10) 
 

O muncă autonomă cum ar fi: 

 Întreprinzător      4|_| (treceți la I8) 

 Liber profesionist       5 |_| (treceți la I8) 

 Lucrător autonom       6 |_| (treceți la I8) 

 Coajutor la societatea unui membru al familiei   7 |_| (treceți la I7.α) 

 Asociat în cooperativă     8 |_| (treceți la I7.β) 
 

 

Dacă este angajat (C1≠blank) și a început munca actuală de mai bine de 12 luni, puneți la I7 răspunsul dat la C1A; dacă a 

încetat să lucreze de mai puțin de 12 luni, puneți la I7 răspunsul dat la E7 

I7. α. Dvs. eraţi angajat/ă cu contract de muncă? 

Dacă este coajutor în societatea unui membru al familiei  (B4=7) 
 

I7. β. Eraţi angajat cu contract de muncă sau cu contract de colaborare coordonată şi continuativă? 

Dacă este asociat în cooperativă (I6=8) 
 

 Da, Contract de muncă      1 |_| (treceți la I9) 

 Da, Contract de colaborare coordonată şi continuativă 
(cu sau fără proiect)     2 |_| (treceți la I10) 

 Nu        3|_|  (treceți la I10) 
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Dacă este angajat (C1≠blank) și a început munca actuală de mai bine de 12 luni, puneți la I8 răspunsul dat 
la C4; dacă a încetat să lucreze de mai puțin de 12 luni, puneți la I8 răspunsul dat la E8 

I8. Aţi avut angajaţi? Dacă vă ajutau membrii familiei sau alte persoane pe care nu le plătiţi, nu le luaţi în 

considerare 

 

 Da  1|_| (treceți la I10) 

 Nu  2|_| (treceți la I10) 
 
 
Dacă este angajat (C1≠blank) și a început munca actuală de mai bine de 12 luni, puneți la I9 răspunsul dat 
la C20 

I9. Munca dvs. a fost la termen (pe perioadă determinată), sau nu a avut scadenţă (pe perioadă nedeterminată)? 

 

 La termen (perioadă determinată)       1 |_| 

 Pe perioadă nedeterminată (fără scadenţă)     2 |_| 

  

 Nu ştie       997|_| (numai în caz de împuternicire) 
 

Dacă este angajat (C1≠blank) și a început munca actuală de mai bine de 12 luni, puneți la I10 răspunsul dat la C15; dacă a 

încetat să lucreze de mai puțin de 12 luni, puneți la I10 răspunsul dat la E12 

I10. . Ce făcea Societatea sau Unitatea la care lucraţi? (indicaţi principalele bunuri şi/sau servicii produse) 

Dacă este lucrător angajat (I6=1 sau I6=8 şi I7=1) 
 

I10. . Care este activitatea principală pe care o desfăşuraţi şi care erau bunurile şi/sau serviciile produse? 

Dacă este lucrător angajat (I6=2,3,4,5,6,7 sau I6=7,8 şi I7=2,3) 
 

PENTRU PERSOANA CARE IA INTERVIUL: Informaţii indispensabile de colectat pentru o codificare corectă: 
1) tipul de activitate (producţie, cultivare, vânzare en-gross, etc.), 
2) bun sau serviciu obiect al acestei activităţi (robinete, motociclete, curăţenie, etc.), 
3) material din care este confecţionat bunul (metal, plastic, etc.). 
Exemplu: fabricarea de mobile din lemn pentru încăperi sau exterior. 
Dacă societatea are mai multe sedii, solicitaţi informaţiile cu privire la sediul la care lucrează persoane intervievată. 
Dacă sediul de lucru este altul decât societatea de apartenenţă, trebuie specificat (ex. societatea de curăţenie care 
are antrepriză în spital). 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Dacă este angajat (C1≠blank) și a început munca actuală de mai bine de 12 luni, puneți la I11 răspunsul dat  la C16; dacă 

a încetat să lucreze de mai puțin de 12 luni, puneți la I11 răspunsul dat la E13 

I11. Codificarea activităţii economice 

 

__________________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 
 

 

 

 

 

Domiciliul cu un an înainte 
 

 

I12. În "LUNA SONDAJULUI“ din “ANUL SONDAJULUI-1” domiciliaţi în “LOCALITATE”? 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| (treceți la I14) 
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I13. Şi în "LUNA SONDAJULUI“ din “ANUL SONDAJULUI-2” domiciliaţi în “LOCALITATE”? 

 

 Da  1|_| (treceți la I16E) 

 Nu  2|_|  
 

 

I14. Unde aveaţi domiciliul: 

 

 În altă localitate italiană 1|_|  

 În străinătate  3|_| (treceți la I16) 
 
 

I15A. În ce Localitate? 

 

_____________________________________________________________ |_|_|_|_|_|_|  (treceți la I16E) 

 

 

I16. În ce ţară? 

 

________________________________________________________________ |_|_|_| 
 
 

Locul de naştere al părinţilor 
 
 

I16E.Tatăl dvs. s-a născut în Italia sau în străinătate? 

 

 În Italia   1|_| 

 În străinătate  2|_| (treceți la I16F) 

 Nu ştie           997|_| (treceți la I16F) 

 
 

I16F. În ce ţară? 

 

 ______________________|_|_|_| 

 Nu ştie   |9|9|7| 
 

 

I16G. Mama dvs. s-a născut în Italia sau în străinătate? 

 

 În Italia  1|_|  

 În străinătate 2|_| (treceți la I16H) 

 Nu ştie          997|_| (treceți la I17) 
 

 

I16H. În ce ţară? 

 

 _____________________ |_|_|_| 

 Nu ştie              |9|9|7| 
 

 

I17. Data terminării interviului individual 

 

 Data  |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 

 

I18. Ora de terminare a interviului individual 

 

 Ora    |_|_|        Minute    |_|_| 
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SECŢIUNEA L 

 

Date despre familie 
Pentru ultimul membru intervievat 

 

Propuneți după intervievarea tuturor membrilor familiei, adică când starea fiecărui interviu individual este 
„Complet” sau „Complet fără codul 9999” 
 

 

Se citeşte (Script L0) 
Acum o să vă solicit câteva date despre posibile alte persoane care locuiesc de obicei în această casă şi nu sunt 
rude sau prieteni ai familiei, de exemplu personal domestic, îngrijitori, studenţi sau muncitori chiriaşi. Aceste 
informaţii sunt importante pentru a înţelege câte persoane trăiesc în Italia într-o altă familie decât a lor. 
 

L00. Câte persoane locuiesc în această casă care nu au legături de rudenie sau prietenie cu membrii familiei? 

 

 Numărul de persoane    |_|_| (dacă L00=0 treceți la L1) 

 Nu răspunde  |9|9|8| (treceți la L1) 
 
 

L0. Câte persoane locuiesc în această casă de peste 6 luni sau care intenţionează să rămână cel puţin 6 luni? 

 

 Numărul de persoane    |_|_| 

 Nu răspunde            998 || 
 

 

Se citeşte (Script L1) 
 
Dacă faza interviului cu familia este 1 sau 3 
Metodologia de sondare prevede ca familiile, după un prim interviu desfășurat, de obicei, la domiciliul acestora, să 
fie contactate din nou după o perioadă de aproximativ 3, 12 și 15 luni de la primul interviu, pentru un total de 
masxim patru interviuri. 
Familia dvs. va fi intervievată din nou peste TREI LUNI, personal sau telefonic. Vă voi solicita o serie de informaţii 
care ne vor permite să facilităm următoarele întâlniri și să finalizăm interviul. 
 
Dacă faza interviului cu familia este 2  
Metodologia de sondare prevede ca familiile, după un prim interviu desfășurat, de obicei, la domiciliul acestora, să 
fie contactate din nou după o perioadă de aproximativ 3, 12 și 15 luni de la primul interviu, pentru un total de 
masxim patru interviuri. 
Familia dvs. va fi intervievată din nou peste NOUĂ LUNI, personal sau telefonic. Vă voi solicita o serie de informaţii 
care ne vor permite să facilităm următoarele întâlniri și să finalizăm interviul. 
 

L1. Aveţi în casă un telefon fix? 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| (treceți la L3A) 
 

 
 
 
Dacă este ultimul interviu al familiei (fază interviu=4), nu puneți întrebarea și treceți la L3A 

L2. Îmi puteţi spune numărul de telefon? 

Numai dacă este necesar, se citeşte: Aceste informaţii ne sunt necesare deoarece familiile cu telefon vor fi re-
intervievate telefonic. 
 

 Furnizează numărul de telefon  1|_| 

 Nu furnizează numărul de telefon  2|_| (treceți la L3A) 
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L3. Numărul de telefon al locuinţei principale 

 

 Telefon |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 Prefix Nr. telefon 

 

 

L3A. Este cineva în familie care are telefon celular? 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| 

 
 

Puneți întrebarea numai dacă familia dispune de cel puțin un telefon mobil (L3A=1 ); altfel, treceți la L12 

L4. În cazul în care este nevoie, îmi puteţi da cel puţin un număr de telefon din cele disponibile la care să putem 

contacta un membru al familiei? 
 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_| (treceți la L11) 

 

 

L5. Alt număr de telefon 

 

 Telefon |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 Prefix Nr. telefon 
 

 

 

L7. Numărul de telefon este deţinut de ... ? 

 

 Primul membru   1 |_|  

 Al 2-lea membru   2 |_| 

 Al 3-lea membru   3 |_| 

 Al 4-lea membru   4 |_| 

 Al 5-lea membru   5 |_| 

 Al 6-lea membru   6 |_| 

 Al 7-lea membru   7 |_| 

 Al 8-lea membru   8 |_| 

 Al 9-lea membru   9 |_| 
 

 

L8. Îmi puteţi da alte numere de telefon de care dispune familia? 

 

 Da  1|_| (întoarceți-vă la L5) 

 Nu  2|_| 
 

 

 

 

L12. Familia dvs. îşi va schimba adresa în următoarele „TREI LUNI”? (**) 

 

 Da  1|_| 

 Nu  2|_|  (treceți la L16) 
 

(**) „NOUĂ LUNI” daca faza interviului=2 
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L13. Schimbul de locuinţă va avea loc: 

 
 În aceeaşi localitate   1|_| 

 În altă localitate din aceeaşi provincie 2|_|  

 În altă provincie din aceeaşi regiune 3|_|  

 În altă regiune    4|_|  

 În străinătate    5|_|  
 

 

 

L16. Familia dvs. a sunat la numărul verde? 

 

 Da, a sunat la numărul verde  1|_| 

 Da, dar nu a reuşit să-l contacteze  2|_| 

 Nu, dar intenţionează să o facă  3|_| 

 Nu, şi nu intenţionează să o facă  4|_| 

 Nu ştie             997|_| 
 

 

Se citeşte (Script L17) 

Interviul a luat sfârşit.  
Vă mulţumesc pentru atenţie, amabilitate şi disponibilitatea arătată. Cu această ocazie, vă informez că 
Istat, în cadrul activităţii normale de control al calităţii sondajului şi de verificare a interviului, ar putea în 
următoarele zile să vă contacteze pentru a vă solicita informaţii despre cum a decurs interviul, printr-o 
vizită a unei persoane însărcinate cu aceasta, sau prin telefon. Vă rog să-i informaţi şi pe ceilalţi membri 
ai familiei dvs. 
Vă mulţumesc încă o dată pentru disponibilitatea dvs. La revedere. 
 
 
 
 

L17. Data terminării interviului cu familia 

 

 Data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

 
 

L18. Ora terminării interviului cu familia 

 

 Ora    |_|_|        Minute    |_|_| 
 

 

L19. Durata interviului cu familia 

 

 Minute  |_|_|_| 
 

 

L20. Codul persoanei care ia interviul 

 

 Cod |_|_|_|_|_|_| 


