ROMÂNIA
Institutul Naţional de Statistică

ANCHETA GENERAŢII ŞI GEN 2005
(AGG)

CHESTIONARUL INDIVIDUAL (CI)
DATE DE IDENTIFICARE

Adresa:
Judeţul…………………………………………………….

Cod centru

CENTR

Municipiul/oraşul/comuna.......….……..................……

Cod locuinţă

CODL

Strada....................................…….…….Nr..…..……...

Numărul de ordine al gospodăriei
în cadrul locuinţei

NRGL

Bl………..Sc………....Et………....Ap…….….Sector.….
Rezultatul interviului individual
RI
1– acceptă interviul
2 – chestionar completat parţial
3 – refuză interviul
4 – persoană plecată din localitate pe perioadă îndelungată
5 – persoană prezentă, dar imposibil de contactat
6 – interviu nerealizat din alte motive

Prenumele persoanei _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Operator de interviu:
Numele............……...……… Semnătura............……...
Controlor:

Datele interviurilor
Prima vizită

D1
Ziua

Luna

Anul

A 2-a vizită

D2
Ziua

Luna

Anul

Numele.............……….……. Semnătura.......................
Responsabil de anchetă:
Numele…………………….. Semnătura…………………

Atenţie! Chestionarul CI se completează doar pentru persoana selectată în chestionarul FG, cu vârsta
cuprinsă între 18 şi 79 ani, adică persoana născută în perioada decembrie 1925 - octombrie 1987.
Interviul a început la ora |__|__| : |__|__| pe data de |__|__| /|__|__| /|__|__|__|__| (zi/luna/an)

Instrucţiuni pentru operatorul de interviu: Citiţi următorul text.
Această anchetă, denumită "Generaţii şi Gen”, cuprinde o serie de întrebări privind copiii, partenerii de viaţă, părinţii, munca şi
viaţa de zi cu zi. Scopul anchetei este de a studia factorii care influenţează întemeierea unei familii, decizia de a avea copii, precum
şi relaţiile dintre generaţiile tinere şi vârstnice. Ancheta face parte dintr-un program internaţional coordonat de Comisia
Economică a ONU pentru Europa. Participarea dvs. este voluntară, însă ea este foarte importantă, pentru că dvs. reprezentanţi
astfel numeroase alte persoane. Vă asigurăm că informaţiile pe care ni le veţi furniza vor fi tratate cu deplină confidenţialitate,
fiind folosite doar în scopuri statistice. Ar fi bine, de asemenea, dacă am putea să purtăm această discuţie între patru ochi, fără
participarea altor persoane. Dacă aveţi întrebări, vă rog să le puneţi acum.

Alte persoane prezente la începutul interviului şi numărul lor
_______________________________________________________________________________________ |__|__|

GOSPODĂRIA

1.
Locuinţa

101. Câte camere de locuit ocupă gospodăria dvs., fără bucătărie, băi şi toalete? Nu includeţi
nici încăperile care se folosesc în alte scopuri decât pentru locuit, nici holurile sau încăperile utilitare
(spălătorie, debarale etc.).

Numărul camerelor de locuit |__|__|
102. Când v-aţi mutat în această locuinţă?
luna |__|__|
şi
anul |__|__|__|__|

00. s-a născut în această locuinţă

103. Care este statutul de ocupare al acestei locuinţe de către gospodăria Dvs. ?
1. proprietate personală
2. cu chirie (prin închiriere sau subînchiriere) de la persoane particulare
3. cu chirie (prin închiriere sau subînchiriere) de la stat
4. cu titlu gratuit
5. altă situaţie, şi anume_______________________
104. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de locuinţa dvs.? Dacă ar fi să alegeţi o notă între 0 şi 10, unde 0
înseamnă ‘nu sunt deloc mulţumit(ă)’, 10 înseamnă ‘total mulţumit(ă)’, iar 5 înseamnă ‘aşa şi aşa’, ce
notă ar indica gradul dvs. de mulţumire privind locuinţa?

0

1

2

3

4

Total nemulţumit

5

6

Aşa şi aşa

7

8

9

10

Total mulţumit

105. Intenţionaţi să vă mutaţi într-o altă locuinţă în următorii 3 ani?
3. probabil da
1. sigur nu  treceţi la 107
4. sigur da
2. probabil nu  treceţi la 107
106. Unde intenţionaţi să vă mutaţi?
1. în altă ţară
2. în altă localitate din ţară

3. în aceeaşi localitate
4. undeva în ţară, dar nu ştiu în ce localitate

Educaţia
107. Care este nivelul şcolii de cel mai înalt grad pe care aţi absolvit-o?
6. liceal
1. fără şcoală absolvită  treceţi la 109
2. primar (clasele 1-4)
7. postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri
3. gimnazial
8. universitar de scurtă durată
4. treapta I liceală
9. universitar de lungă durată
5. profesional, complementar sau de ucenici
10. doctorat, masterat, cursuri postuniversitare
108. Când aţi absolvit acest nivel?
luna |__|__|
şi
anul |__|__|__|__|
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109. În ce domeniu / specializare v-aţi făcut studiile?
1. programe generale care asigură pregătirea de bază a individului;
2. pedagogie, programe de pregătire a cadrelor didactice şi a instructorilor;
3. ştiinţe umaniste şi arte;
4. limbi străine;
5. ştiinţe sociale, economice, financiare şi juridice;
6. ştiinţele vieţii (biologie şi biochimie, ştiinţa mediului înconjurător);
7. ştiinţe fizice (fizică, chimie, geografie, geologie, meteorologie, oceanografie, seismologie);
8. matematică şi statistică;
9. informatică (limbaje/ programare, proiectare şi analiză de sistem, administrare reţele);
10. utilizarea calculatorului (operare, tehnoredactare, utilizare internet, însuşire aplicaţii pentru calcule, elaborare
publicaţii, prelucrare date etc.)
11. domenii specifice activităţilor industriale (extractivă, prelucrătoare, energie electrică, termică, gaze şi apă),
construcţii şi arhitectură;
12. agricultură şi medicină veterinară;
13. sănătate şi asistenţă socială;
14. servicii personale, de transport, poştă şi telecomunicaţii, de protecţie a mediului înconjurător, de pază şi
protecţie;
15. nu poate fi precizat
110. În prezent urmaţi vreo formă de instruire?
1. da
 treceţi la întrebarea de verificare aflată înainte de 201
2. nu
111. Intenţionaţi să vă continuaţi studiile în următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da
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2. COPIII
Verificare:

R are copii (biologici, vitregi, adoptaţi sau aflaţi în îngrijire) cu vârsta sub 14 ani în
gospodărie?
Vezi Fişa gospodăriei pentru codurile 2-6 de la „Relaţia de rudenie cu R” şi Vârsta < 14.
Da continuaţi 
Nu  treceţi la 208

Îngrijirea copiilor
201. a. Cine se ocupă de activităţile privind îngrijirea copiilor? Alegeţi dintre răspunsurile
următoare.
Verificare:

R locuieşte împreună cu un /o partener(ă) în gospodărie? Vezi Fişa gospodăriei.
da

nu





Citiţi toate variantele din capul tabelului

Nu citiţi variantele 3, 4,5 privind partenerul

Începeţi să citiţi activităţile de îngrijire a copiilor din tabelul de mai jos, una câte una. Dacă răspunsul este 6
(„întotdeuna sau de obicei alţi membri ai gospodăriei”), se notează (din Fişa gospodăriei) şi codul persoanei care
desfăşoară cel mai frecvent activitatea respectivă înainte de a se trece la următoarea activitate.
Activităţi de
îngrijire a copiilor

Citeşte variantele a-f

a. îmbrăcat copiii sau
verificat dacă sunt
îmbrăcaţi cum trebuie
b. culcat copiii şi /
sau trimis copiii la
culcare
c. stat acasă cu copiii
când sunt bolnavi
d. joacă cu copiii şi /
sau participarea la
activităţi de timp
liber cu aceştia
e. ajutat copiii la
temele pentru acasă
sau educarea lor
f. dus / adus copiii de
la şcoală, centru de
zi, baby-sitter sau
activităţi de timp
liber

întotdeuna
eu şi
de obicei întotdea- întotdeuna sau de sau de obicei
partenerul
copiii
parteneuna
obicei alţi membri cineva din
(în egală
singuri
rul
partenerul
ai gospodăriei
afara
măsură)
gospodăriei
6
3
4
5
Codul pers. din
7
8
Fişa gosp.:|__|__|
6
3
4
5
Codul pers. din
7
8
Fişa gosp.: |__|__|
6
3
4
5
Codul pers. din
7
8
Fişa gosp.:|__|__|

întotdeauna eu

de obicei
eu

nu e
cazul

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

5

6
Codul pers. din
Fişa gosp.:|__|__|

7

8

99

1

2

3

4

5

6
Codul pers. din
Fişa gosp.:|__|__|

7

8

99

1

2

3

4

5

6
Codul pers. din
Fişa gosp.:|__|__|

7

8

99

99

99

99
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Verificare:

R locuieşte împreună cu un/o partener(ă) în gospodărie? Vezi Fişa gospodăriei
da continuaţi 

nu  treceţi la 203

202. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de modul în care se împart sarcinile legate de îngrijirea
copilului între dvs. şi partenerul(a) / soţul(ia) dvs.? Alegeţi o valoare de pe această scală.
0

1

2

3

Total nemulţumit

4

5

6

7

8

Aşa şi aşa

9

10

Total mulţumit

203. a. Beneficiaţi, în mod sistematic, de ajutor pentru îngrijirea copiilor sau cel puţin a unuia
dintre copii (creşă, grădiniţă, semi-internat/internat, grup de îngrijire a copiilor organizat de
părinţi, centru de zi, baby-sitter sau alte forme)?
1. da
2. nu  treceţi la 204
b. Menţionaţi toate variantele pe care le folosiţi în mod sistematic şi frecvenţa cu care le
utilizaţi.
Frecvenţă de utilizare
Furnizorul de servicii
S = săptămână; L = lună; A = an
1. creşă
|__|__| ori pe S
L
A
2. grădiniţă
|__|__| ori pe S
L
A
3. semi-internat/internat
|__|__| ori pe S
L
A
4. grup de îngrijire a copiilor organizat de părinţi
|__|__| ori pe S
L
A
5. centru de zi
|__|__| ori pe S
L
A
6. baby-sitter (dădacă, bonă)
|__|__| ori pe S
L
A
7. altă formă de îngrijire organizată _________________
|__|__| ori pe S
L
A
204. a. Beneficiaţi de ajutor în mod sistematic la îngrijirea copilului/copiilor (şi) din partea
unor rude sau prieteni, sau a altor persoane care nu lucrează în domeniul îngrijirii copilului?
1. da 
2. nu  treceţi la 205
b. Din partea cui primiţi acest ajutor şi cu ce frecvenţă?
Notaţi în tabel dacă este vorba despre mamă, tată, bunic, bunică, prieten, cunoştinţă, vecin sau alte persoane
şi codificaţi pe baza Listei Furnizorilor şi beneficiarilor din manualul anchetei.

Furnizorul de servicii
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
5. _________________________________
6. _________________________________
7. _________________________________

Codul
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

Frecvenţă de utilizare
S = săptămână; L = lună; A = an
|__|__| ori pe S
L
A
|__|__| ori pe S
L
A
|__|__| ori pe S
L
A
|__|__| ori pe S
L
A
|__|__| ori pe S
L
A
|__|__| ori pe S
L
A
|__|__| ori pe S
L
A

205. De obicei cât se cheltuieşte pe lună în gospodăria dvs. pentru plata serviciilor de îngrijire
a copilului/copiilor?
|__|__|__|__| lei (RON) pe lună
0 . nu cheltuim pentru îngrijirea copilului
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206. a. Aţi fost vreodată cu vreunul dintre copiii dvs. în concediu de maternitate sau în
concediu pentru îngrijirea copilului?
1. da
2. nu  treceţi la 207
b. Cu care dintre copiii dvs. aţi fost în concediu de maternitate sau în concediu pentru
îngrijirea copilului? Notaţi codurile persoanelor respective din Fişa gospodăriei .
|__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|
207. a. Celălalt părinte / vreunul dintre părinţii copilului vitreg sau adoptat a fost în concediu
de maternitate sau în concediu pentru îngrijire cu vreunul dintre copii ?
1. da
2. nu  treceţi la 208
b. Cu care dintre copii ? Notaţi codurile persoanelor respective din Fişa gospodăriei .
|__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|
208. a. În ultimele 12 luni, aţi oferit ajutor în mod sistematic unei alte persoane la îngrijirea
copilului?
Dacă R lucrează în domeniul serviciilor de îngrijire a copilului, nu se va avea în vedere decât ajutorul pe care
l-a acordat în afara locului său de muncă
1. da 
2. nu  treceţi la 209
Numărul de ordine al persoanelor care au
primit ajutor de la R
prima
persoană

a II-a
persoană

a III-a
persoană

a IV-a
persoană

a V-a
persoană

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

b. Cui i-aţi oferit ajutorul?
Codificaţi pe baza Listei de Furnizori şi beneficiari.

c. Această persoană locuia în aceeaşi 1. da
2. nu
gospodărie cu dvs. în perioada respectivă?

Copiii care nu fac parte în prezent din gospodărie
209. Aveţi/aţi mai avut şi alţi copii (biologici, adoptaţi sau luaţi în plasament sau
încredinţare) care nu mai fac parte în prezent din gospodăria dvs.? Luaţi în considerare toţi
copiii, indiferent de vârsta lor actuală sau de faptul că în prezent nu mai sunt în viaţă. Nu vă
referiţi la copiii vitregi, adică cei care sunt ai actualului sau fostului(ei) partener(e) sau soţ(ii).
1. da



2. nu  treceţi la 226
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Instrucţiuni pentru operatorul de interviu: Se completează întâi răspunsurile la 210 şi 211 pentru toţi copiii menţionaţi, începând cu cel mai

mare, apoi se continuă cu toate celelalte întrebări despre primul copil care nu face parte din gospodărie, apoi despre al doilea şi aşa mai departe.
1
210. Spuneţi-mi pe rând prenumele
tuturor acestor copii (inclusiv cei
decedaţi), începând cu cel mai mare
(exclusiv copii care sunt pe FG).

2

3

Numărul de ordine al copilului
4
5
6

7

8

Prenumele …

211.a. Copiii dvs. sunt toţi în viaţă?
b. Spuneţi-mi prenumele
copiilor care nu mai sunt în viaţă.

1. da
2. nu 








bifaţi copiii
decedaţi
Instrucţiuni pentru anchetator: Când vorbiţi despre un copil decedat, folosiţi timpul trecut.
1.masculin
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
212. De ce sex este/ era [prenumele] ?
2.feminin
1.biologic 
treceţi la 215
213. [prenumele] este/ era copilul dvs.
2.adoptat
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
biologic, l-aţi adoptat sau l-aţi luat în
3.încredinţare
plasament sau încredinţare?
sau plasament
4. altă situaţie
luna |__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
214. Care este data de la care a
anul |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
început [prenumele] să locuiască cu
99.
nu
a
locuit
dvs. în gospodărie?
niciodată în
 Treceţi la 216
gospodărie cu R

1. da
215. Acest copil este/ era şi copilul
2. nu
biologic al actualului(ei) partener(e)
99.
nu e cazul
sau soţ(ii)?
Săriţi întrebarea dacă este vorba despre un copil decedat.
216. a. Câţi ani are copilul?
vârsta
b. Când s-a născut copilul?

luna

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

anul |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
Verificare: Dacă copilul este în viaţă (vezi 211) treceţi la Întrebarea de verificare aflată înainte de 218. Dacă copilul a decedat, continuaţi 
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
luna |__|__|
217. Când a decedat [prenumele]?
anul |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

7

Treceţi la 212 pentru următorul copil. Dacă nu mai sunt şi alţi copii, treceţi la 226.
7
8
1
2
3
4
5
6
Verificare: Dacă copilul are peste 14 ani (vezi 216a), treceţi la 220. Dacă copilul are sub 14 ani, continuaţi 
218. Aţi fost în concediu de 1. da
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
maternitate sau concediu pentru 2. nu
îngrijirea copilului cu [prenumele]?
219. Tatăl/ mama lui [prenumele] a 1. da
fost în concediu de maternitate sau 2. nu
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
concediu pentru îngrijirea copilului 97. nu ştiu
cu [prenumele]?
220. Când a încetat [prenumele] să mai
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
luna |__|__|
locuiască împreună cu dvs. în aceeaşi
anul |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
gospodărie?
221. Cât durează să ajungeţi de
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
ore
acasă până la locuinţa actuală a (lui)
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
minute
[prenumele]?
99. nu e cazul
00. locuieşte în
altă localitate/ţară

Verificare: Dacă copilul are peste 14 ani (vezi 216a), treceţi la 224. Dacă copilul are sub 14 ani, continuaţi 

222. Cât de des aveţi grijă de
[prenumele]?
S = săptămână L = lună A = an
223. De câte ori îl/ o vedeţi pe
[numele]?
S = săptămână L = lună A = an
224.
În
ce
măsură
sunteţi
mulţumit(ă) de relaţia dvs. cu
[prenumele]?
Alegeţi o valoare de pe această scală.

de câte ori pe
00. niciodată
de câte ori pe
00. niciodată

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

0
Total nemulţumit

1

2

3

4

5
6
Aşa şi aşa

7

8

9
10
Total mulţumit

Treceţi la 212 pentru următorul copil. Dacă nu mai sunt şi alţi copii, continuaţi 
Verificare: R locuieşte împreună cu un / o partener(ă) în gospodărie? Vezi Fişa gospodăriei.
da  continuaţi 
nu  treceţi la 238
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Copiii vitregi (copiii soţului/ partenerului) care nu sunt membri ai gospodăriei
226. Partenerul(a) dvs. are/ a avut copii care nu locuiesc în prezent împreună cu dvs. în aceeaşi gospodărie? Aveţi în
vedere şi copiii care au decedat, dacă este cazul.
1. da 
2. nu  treceţi la 238

Instrucţiuni pentru anchetator: Întâi se completează răspunsurile la 227 şi 228 pentru toţi copiii menţionaţi începând cu cel mai mare , apoi
se continuă cu toate celelalte întrebări despre primul copil vitreg, apoi despre al doilea şi aşa mai departe.
Numărul de ordine al copilului soţului/ partenerului
1
2
3
4
5
6
7
8
227. Spuneţi-mi mai întâi
Prenumele …
prenumele acestor copii.
1. da
228. a. Sunt toţi în viaţă?
2. nu  bifaţi








copiii decedaţi
b. Spuneţi-mi prenumele copiilor
97.
nu
ştiu
care nu mai sunt în viaţă.
Instrucţiuni pentru anchetator: Când vorbiţi despre un copil decedat, folosiţi timpul trecut.
1. masculin
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
229. De ce sex este [prenumele] ?
2. feminin
1. da
230. [prenumele] a făcut
2.
nu  treceţi la
vreodată parte dintre membrii
229
pentru
gospodăriei dvs. timp de cel
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
următorul
copil
puţin 3 luni?
vitreg; dacă nu mai
sunt alţi copii
vitregi, treceţi la 238
231. Care este data de la care a
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
luna |__|__|
început [prenumele] să locuiască
anul |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
cu dvs. în gospodărie?
Săriţi întrebarea dacă este vorba despre un copil decedat.
vârsta
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
232. a. Câţi ani are copilul?
b. Când s-a născut copilul?

luna

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

anul |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
Dacă copilul este în viaţă (vezi 228), treceţi la 234. Dacă copilul este decedat, continuaţi 
233. Când a decedat
[prenumele]?

luna

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

anul |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
Treceţi la 229 pentru următorul copil vitreg. Dacă nu mai sunt şi alţi copii vitregi, treceţi la 238
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1
234. Când a încetat [prenumele]
să mai locuiască cu dvs. în
aceeaşi gospodărie?
235. Cât durează să ajungeţi de
acasă până la locuinţa actuală a
(lui) [prenumele]?

luna

2

|__|__|

3

|__|__|

|__|__|

4

5

|__|__|

6

|__|__|

|__|__|

7

8

|__|__|

|__|__|

anul |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
ore

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

minute

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|
S L A

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

99. nu e cazul
00. locuieşte în altă
localitate/ţară

236. De câte ori îl / o vedeţi pe
[prenumele]?

S=săptămână L=lună A= an

237. În ce măsură sunteţi
mulţumit(ă) de relaţia dvs. cu
[prenumele]?

de câte ori pe
00. niciodată

Scala de satisfacţie

0

1

2

3

Total
nemulţumit

4

5
Aşa şi
aşa

6

7

8

9

10

Total
mulţumit

Treceţi la 229 pentru următorul copil vitreg. Dacă nu mai sunt şi alţi copii vitregi, continuaţi 
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Nepoţii
Notă: În secţiunea următoare nu vor fi luaţi în considerare nepoţii de la fraţi, surori, veri, verişoare.
238. a. Aveţi nepoţi din partea copiilor?
1. da 
2. nu  treceţi la Întrebarea de verificare aflată înainte de 301
b. Câţi? |__|__|

Dacă R are 2 sau mai mulţi nepoţi

Dacă R are 1 singur nepot



239. a. Când s-a născut cel / cea mai mare nepot 239 b. Când s-a născut nepotul /
/ nepoată a dvs.?
nepoata dvs.?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
luna |___|___| şi anul |__|__|__|__|  treceţi la 241
240. Când s-a născut cel / cea mai mic(ă) nepot
/ nepoată a dvs.?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
241. Cu ce frecvenţă ajutaţi la îngrijirea nepotului / nepoţilor dvs.?
|__|__| ori pe: S L A
00. nu ajută
242. a. Aveţi strănepoţi?
1. da 
2. nu  treceţi la Întrebarea de verificare aflată înainte de 301
b. Câţi? |__|__|

3. PARTENERUL DE VIAŢĂ
Verificare: R locuieşte împreună cu un / o partener(ă)? Vezi Fişa gospodăriei.
da  continuaţi 

nu  treceţi la 306

Partenerul(a) sau soţul(ia) cu care R locuieşte împreună în prezent
301. De când locuiţi împreună cu partenerul(a) / soţul(ia) dvs.?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
Verificare: Partenerul / partenera este de acelaşi sex cu R? Vezi Fişa gospodăriei.
da  treceţi la 304
nu  continuaţi cu 302 

302. Sunteţi căsătoriţi legal?
1. da 
2. nu  treceţi la 304
303. Când v-aţi căsătorit?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
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304. Care este nivelul şcolii de cel mai înalt grad absolvită de partenerul(a) / soţul(ia) dvs.?
1. fără şcoală absolvită
6. liceal
2. primar (clasele 1-4)
7. postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri
3. gimnazial
8. universitar de scurtă durată
4. treapta I liceală
9. universitar de lungă durată
5. profesional, complementar sau de ucenici
10. doctorat, masterat, cursuri postuniversitare
305. În ce domeniu / specializare şi-a făcut studiile?
1. programe generale care asigură pregătirea de bază a individului;
2. pedagogie, programe de pregătire a cadrelor didactice şi a instructorilor;
3. ştiinţe umaniste şi arte;
4. limbi străine;
5. ştiinţe sociale, economice, financiare şi juridice;
6. ştiinţele vieţii (biologie şi biochimie, ştiinţa mediului înconjurător);
7. ştiinţe fizice (fizică, chimie, geografie, geologie, meteorologie, oceanografie, seismologie);
8. matematică şi statistică;
9. informatică (limbaje/ programare, proiectare şi analiză de sistem, administrare reţele);
10. utilizarea calculatorului (operare, tehnoredactare, utilizare internet, însuşire aplicaţii pentru calcule,
elaborare publicaţii, prelucrare date etc.)
11. domenii specifice activităţilor industriale (extractivă, prelucrătoare, energie electrică, termică, gaze şi apă),
construcţii şi arhitectură;
12. agricultură şi medicină veterinară;
13. sănătate şi asistenţă socială;
14. servicii personale, de transport, poştă şi telecomunicaţii, de protecţie a mediului înconjurător, de pază şi
protecţie;
15. nu poate fi precizat

Respondenţii care locuiesc împreună cu un partener nu vor răspunde la această
secţiune (treceţi la întrebarea de verificare aflată înainte de întrebarea 319).
Notă:

Partenerul(a) sau soţul(ia) cu care R nu locuieşte împreună, în prezent
306. Aveţi în prezent o relaţie intimă (de cuplu) cu cineva cu care nu locuiţi împreună?
(Poate fi vorba de o persoana chiar şi de acelaşi sex sau de soţul(ia) dvs., dacă nu locuiţi împreună în
acest moment.)
1. da 
2. nu  treceţi la Întrebarea de verificare aflată înainte de 319
307. Când a început relaţia dvs.?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
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308. a. Locuiţi separat pentru că aşa vreţi dvs. şi / sau partenerul dvs. sau pentru că
împrejurările vă împiedică să locuiţi împreună? Alegeţi unul dintre răspunsurile următoare.
1. Eu vreau să locuiesc
separat.

b
Verificare:
Dacă 308a=1 continuaţi
doar cu 308b

b. De ce vreţi să locuiţi
separat? Alegeţi
motivul cel mai
important.
1. din motive financiare
2. ca să-mi păstrez
independenţa
3. din cauza copiilor
4. nu sunt pregătit(ă) să
locuiesc împreună cu cineva
5. alt motiv

2. Atât eu cât şi
3. Partenerul meu
partenerul vrem să
vrea să locuiască
locuim separat.
separat.


b, c
c
Verificare:
Verificare:
Dacă 308a=2
Dacă 308a=3
continuaţi cu 308b
continuaţi doar cu
şi 308c
308c
c. De ce vrea partenerul să locuiască
separat? Alegeţi motivul cel mai
important.

1. din motive financiare
2. ca să-şi păstreze independenţa
3. din cauza copiilor
4. nu este pregătit(ă) să locuiască împreună
cu cineva
5. alt motiv
97. nu ştiu

4. Suntem obligaţi de
împrejurări.

d
Verificare:
Dacă 308a=4 continuaţi doar
cu 308d
d. Despre ce împrejurare
este vorba? Alegeţi
împrejurarea cu cea mai
mare importanţă.
1. din cauza serviciului meu/lui
2. din motive financiare
3. din cauza locuinţei
4. din motive juridice
5. partenerul(a) meu(a) are o
altă familie
6. alt motiv

309. Partenerul dvs. este bărbat sau femeie?
1. bărbat
2. femeie
Verificare: Partenerul este de acelaşi sex cu R?
da  treceţi la 311
nu  continuaţi cu 310 

310. a. Aţi fost vreodată căsătorit(ă) legal cu această persoană?
1. da 
2. nu  treceţi la 311
b. Când v-aţi căsătorit?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
c. Mai sunteţi căsătoriţi?
1. da  treceţi la 311

2. nu 

d. Când aţi divorţat?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
311. Când s-a născut partenerul(a) / soţul(ia) dvs.?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
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312. a. Partenerul(a) sau soţul(ia) dvs. s-a născut în România?
1. da  treceţi la 312.A07
2. nu 
b. În ce ţară s-a născut? _____________________________ |__|__|
c. Când a început să aibă domiciliul permanent în România?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
00. nu are domiciliul permanent în România
312. A07. Care este etnia partenerului dvs. (cărui grup etnic îi aparţine)?
__________________________ |__|__|
312. A08. Care este cetăţenia actuală a partenerului(ei) / soţului(iei) dvs.?
________________________________________ |__|__|
313. Care este nivelul şcolii de cel mai înalt grad absolvită de partenerul(a) / soţul(ia) dvs.?
1. fără şcoală absolvită
6. liceal
2. primar (clasele 1-4)
7. postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri
3. gimnazial
8. universitar de scurtă durată
4. treapta I liceală
9. universitar de lungă durată
5. profesional, complementar sau de ucenici
10. doctorat, masterat, cursuri postuniversitare
314. În ce domeniu / specializare şi-a făcut studiile?
1. programe generale care asigură pregătirea de bază a individului;
2. pedagogie, programe de pregătire a cadrelor didactice şi a instructorilor;
3. ştiinţe umaniste şi arte;
4. limbi străine;
5. ştiinţe sociale, economice, financiare şi juridice;
6. ştiinţele vieţii (biologie şi biochimie, ştiinţa mediului înconjurător);
7. ştiinţe fizice (fizică, chimie, geografie, geologie, meteorologie, oceanografie, seismologie);
8. matematică şi statistică;
9. informatică (limbaje/ programare, proiectare şi analiză de sistem, administrare reţele);
10. utilizarea calculatorului (operare, tehnoredactare, utilizare internet, însuşire aplicaţii pentru calcule,
elaborare publicaţii, prelucrare date etc.)
11. domenii specifice activităţilor industriale (extractivă, prelucrătoare, energie electrică, termică, gaze şi apă),
construcţii şi arhitectură;
12. agricultură şi medicină veterinară;
13. sănătate şi asistenţă socială;
14. servicii personale, de transport, poştă şi telecomunicaţii, de protecţie a mediului înconjurător, de pază şi
protecţie;
15. nu poate fi precizat
315. Care dintre variantele următoare
partenerului(ei) / soţului(iei) dvs.?
1. salariat
8.
2. persoană în concediu de maternitate
9.
sau de îngrijire a copilului
10.
3. lucrător pe cont propriu
11.
4. patron
5. ajutor familial
12.
6. şomer
7. pensionar
13.

descrie cel mai bine statutul ocupaţional al
elev / student
casnică
militar în termen
persoană care suferă de o boală prelungită sau un handicap
permanent, şi primeşte ajutor special pentru handicapaţi
persoană care suferă de o boală prelungită sau un handicap
permanent şi nu primeşte ajutor special pentru handicapaţi
altă situaţie
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316. Cât durează să ajungeţi de acasă până la locuinţa actuală a partenerului(ei) /
soţului(iei) dvs.?
|__| ore |__|__| minute
0. locuieşte în altă localitate/ţară
317. Cât de des îl / o vedeţi?
|__|__| ori pe: S L A
318. Partenerul(a) sau soţul(ia) dvs. suferă de o boală cronică sau un handicap fizic sau
psihic care îi reduce capacitatea de a-şi desfăşura activităţile zilnice obişnuite?
1. Da
2. Nu

Intenţia de a forma o uniune
Verificare:

În prezent, R locuieşte împreună cu un / o partener(ă)? (Vezi Fişa gospodăriei)
Da

Nu





R este căsătorit(ă) legal în
prezent cu partenerul(a)
respectiv(ă) (vezi 302)?

R are un / o partener(ă) cu care nu locuieşte
împreună? (vezi 306)

Da

Nu

Da







treceţi la 325

treceţi la 324

Nu

R este căsătorit(ă) legal în prezent
cu partenerul(a) respectiv(ă) (vezi



Continuaţi cu 319
cu referire la ‘partener(ă)’

310c)?

Da

Nu



Continuaţi cu 319
referire la soţ(ie)



Continuaţi cu
319 cu referire
‘partener(ă)’

319. Intenţionaţi să începeţi să locuiţi cu un / o partener(ă) sau cu partenerul(a) dvs. în
următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da

Citeşte variantele
a-f

320. Dacă (totuşi) pe parcursul următorilor 3 ani aţi începe să locuiţi împreună cu cineva /
partenerul(a) dvs., credeţi că ar fi mai bine sau mai rău în ceea ce priveşte:

a. libertatea dvs. de a face ce vreţi
b. libertatea de a lucra
c. situaţia dvs. financiară
d. viaţa dvs. sexuală
e. părerea oamenilor despre dvs.
f. bucuria şi satisfacţiile pe care le puteţi
obţine de la viaţă

mult mai
bine

mai bine

nici mai
bine, nici
mai rău

mai rău

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

97
97
97
97
97

99
99
99
99
99

1

2

3

4

5

97

99

mult mai
nu e
nu ştiu
rău
cazul
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Citeşte
variantele
a-d

321. În ce măsură ar influenţa următoarele elemente decizia dvs. de a începe sau nu să
locuiţi cu cineva / partenerul(a) dvs. în următorii 3 ani ?
destul de
foarte
nu este
deloc
puţin
Elemente
mult
mult
cazul
1
2
3
4
99
a. Situaţia dvs. financiară
1
2
3
4
99
b. Munca dvs.
1
2
3
4
99
c. Condiţiile dvs. de locuit
1
2
3
4
99
d. Sănătatea dvs.
Verificare:

R are un / o partener(ă) cu care nu locuieşte împreună? Vezi 306.

da  continuaţi

nu  treceţi la 323

322. Partenerul(a) dvs. este de părere că ar trebui să începeţi să locuiţi împreună?
1. da
3. partenerul(a) nu este sigur(ă)
2. nu
97. nu ştiu
323. Deşi consideraţi poate că decizia de a începe să locuiţi împreună cu cineva /
partenerul(a) dvs. vă aparţine dvs. (şi partenerului(ei) în cauză), este foarte probabil ca şi
alţii să aibă diverse păreri despre ce ar trebui să faceţi. Spuneţi-mi în ce măsură sunteţi sau
nu de acord cu aceste afirmaţii, alegând dintre răspunsurile următoare.

Citeşte variantele a-d

Afirmaţii
a. Majoritatea prietenilor dvs. consideră că ar
trebui să începeţi să locuiţi împreună cu cineva /
partenerul(a) dvs.
b. Părinţii dvs. consideră că ar trebui să începeţi
să locuiţi împreună cu cineva / partenerul(a) dvs.
c. Copiii dvs. consideră că ar trebui să începeţi să
locuiţi împreună cu cineva / partenerul(a) dvs.
d. Majoritatea rudelor dvs. consideră că ar trebui
să începeţi să locuiţi împreună cu cineva /
partenerul(a) dvs.

acord
total

acord

nici acord,
nici
dezacord

dezacord

dezacord
total

nu e
cazul

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

324. Intenţionaţi să vă căsătoriţi cu cineva / partenerul(a) dvs. în următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
99. nu e cazul
2. probabil nu
4. sigur da

Partenerii anteriori de viaţă
325. Indiferent de situaţia în care vă aflaţi în prezent (căsătorit, într-o relaţie, singur), aţi
mai locuit vreodată împreună cu cineva (chiar şi de acelaşi sex) formând un cuplu sau aţi
fost căsătorit(ă) cel puţin 3 luni?
1. da 
2. nu  treceţi la 401
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Vă voi adresa acum câteva întrebări despre fiecare dintre partenerii(ele) sau soţii(le) dvs pe care le-aţi avut pe parcursul
vieţii, care pot fi şi de acelaşi sex. Dacă aţi trăit cu acelaşi / aceeaşi partener(ă) / soţ(ie) de mai multe ori, fiecare perioadă
petrecută împreună se consideră ca o relaţie separată. Să începem cu prima relaţie (cea mai veche):

1

2

Numărul de ordine al partenerului (ei)/soţiei
3
4
5
6

7
8
326. Când aţi început să locuiţi
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
luna
împreună cu acest partener(ă) sau
anul |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
soţ(ie)?
2.nu
327. a. Aţi fost căsătorit(ă) legal 1.da
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
 treceţi la
cu această persoană?

328

b. Când v-aţi căsătorit legal?

luna

328. Când s-a născut această
persoană?

luna

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

anul |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

anul |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
1.masculin
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
2.feminin

329. Această persoană este de
sex masculin sau feminin?
330. Câţi copii (biologici, adoptaţi numărul
de
sau
vitregi)
avea
deja copii
partenerul(a) /soţ(ia) dvs. când
97. nu ştiu
aţi început să trăiţi împreună?
331. Cum s-a încheiat 1. am divorţat
2. ne-am despărţit
relaţia?
3. partenerul(a) a decedat
332. Când s-a întâmplat acest
lucru?

|__|__|

luna

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

anul |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
Dacă relaţia s-a terminat prin divorţ continuaţi.
Dacă partenerii s-au despărţit  treceţi la 334.
Dacă partenerul a decedat  treceţi la 336
1.dumneavoastră
333. Cine a iniţiat procesul de
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
2.amândoi
divorţ?
3.partenerul
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Numărul de ordine al partenerului (ei)/soţiei
2
3
4
5
6
7

1
334. a. Aţi avut copii, biologici
sau adoptivi, cu această
persoană?
b. Câţi ?
335. Cu cine au locuit cel mai
mult timp copiii dvs. în primul an
după ce v-aţi despărţit?
Puteţi da mai multe răspunsuri, dacă
copiii dvs. comuni au locuit separat
unul de altul.

1. da
2. nu  treceţi la 336
numărul de copii
1. cu mine
2. cu fostul partener
3. cu amândoi, pe rând
4. cu rude ale noastre
5. cu alte persoane neînrudite
cu noi
6. într-o casă de copii
7. au început să trăiască independent
8. copiii trăiau deja independent
9. altă situaţie

336. Înainte aţi mai avut vreo altă relaţie?
1. da  treceţi la 326 cu privire la alt fost partener 

8

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

































































































2. nu 
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Pensia alimentară pentru întreţinerea copilului
Verificare: R a avut copii cu vreunul dintre partenerii anteriori? Vezi 334 în Tabelul cu partenerii
anteriori de viaţă
da  continuaţi 
nu  treceţi la 401

337. În prezent beneficiaţi de pensie alimentară pentru întreţinerea vreunuia dintre copiii
pe care i-aţi avut cu unul(a) dintre partenerii(ele) /soţii(le) anteriori(oare)?
1. da  treceţi la 339
2. nu 
338. Aţi primit pensie alimentară pentru întreţinerea copilului (copiilor) vreodată pe
parcursul ultimelor 12 luni?
1. da 
2. nu  treceţi la 341
339. De câte ori aţi încasat astfel de sume pe parcursul ultimelor 12 luni?
|__|__| ori
340. Ce sumă totală aţi încasat pe parcursul ultimelor 12 luni?
|__|__|__|__|__|__| lei (RON)

Treceţi la 401
341. În prezent plătiţi pensie alimentară pentru întreţinerea vreunuia dintre copiii dvs.?
1. da  treceţi la 343
2. nu 
342. Aţi plătit pensie alimentară pentru întreţinerea copiilor dvs. pe parcursul ultimelor 12
luni?
1. da 

2. nu  treceţi la 401

343. De câte ori aţi făcut astfel de plăţi pe parcursul ultimelor 12 luni?
|__|__| ori
344. Ce sumă totală aţi plătit pe parcursul ultimelor 12 luni?
|__|__|__|__|__|__| lei (RON)
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4. ORGANIZAREA GOSPODĂRIEI ŞI CALITATEA RELAŢIEI CU
PARTENERUL
Organizarea gospodăriei - modul în care se împart treburile în gospodărie
401. Cine efectuează fiecare dintre următoarele treburi în gospodăria dvs.?
Verificare: Consultaţi Fişa gospodăriei.

R locuieşte singur(ă)


Citiţi doar variantele 1, 2 şi 7

R nu locuieşte singur(ă)
Există un partener (P) în
gospodărie


Citiţi toate variantele din
capul tabelului



Nu există un partener în
gospodărie


Citiţi doar variantele 1,2,6,7

Notaţi din Fişa gospodăriei codurile membrilor gospodăriei care desfãşoară cel mai frecvent activităţile respective în
tabelul de mai jos.

întotdeauna eu

de
obicei
eu

eu şi P
cam în
egală
măsură

a. pregătirea hranei

1

2

3

4

5

b. spălatul vaselor

1

2

3

4

5

c. cumpăratul
alimentelor

1

2

3

4

5

d. efectuarea
curăţeniei cu
aspiratorul

1

2

3

4

5

e. mici reparaţii în
casă şi în jurul casei

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Citeşte variantele a-g

Activităţi

f. plătitul facturilor
şi ţinerea evidenţei
banilor
g. organizarea
activităţilor sociale
comune

de
obicei P

întotdeauna P

întotdeuna sau de
obicei alţi
membri ai
gospodăriei
6
Cod pers. din Fişa
gosp. |__|__|
6
Cod pers. din Fişa
gosp. |__|__|
6
Cod pers. din Fişa
gosp. |__|__|
6
Cod pers. din Fişa
gosp. |__|__|
6
Cod pers. din Fişa
gosp. |__|__|
6
Cod pers. din Fişa
gosp. |__|__|
6
Cod pers. din Fişa
gosp. |__|__|

întotdeuna
sau de
obicei
cineva din
afara
gospodăriei

nu e
cazul

7

99

7

99

7

99

7

99

7

99

7

99

7

99
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Verificare: Consultaţi Fişa gospodăriei.

R locuieşte singur(ă)


Se pun întrebările 403 şi 404 cu
referire la R

R nu locuieşte singur(ă)


Există un partener în gospodărie


Nu există un partener
în gospodărie


treceţi la 403

Continuaţi 

402. În ce măsură sunteţi mulţumit(ă) de modul în care se împart treburile în gospodărie
între dvs. şi partenerul(a) / soţul(ia) dvs.? Alegeţi o valoare de pe această scală.
0

1

2

3

4

5

Total nemulţumit

6

7

8

Aşa şi
aşa

9

10
Total mulţumit

403. a. Vă ajută cineva în mod sistematic la treburile din gospodărie?
1. da
2. nu  treceţi la 405
b. Care sunt persoanele care vă ajută în mod sistematic la treburile din gospodărie?
Se codifică conform Listei de Furnizori şi beneficiari.

|__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|, |__|__|
404. Plătiţi pe cineva în mod sistematic să vă ajute la treburile din gospodărie?
1. da
2. nu
Verificare: R locuieşte în prezent în gospodărie cu partenerul(a)/ soţul (ia)?
da  continuaţi cu 405
nu


R are un partener cu care nu locuieşte împreună? Vezi 306
da  treceţi la 407

nu  treceţi la 501

Luarea deciziilor

Citeşte variantele a-f

405. Cine ia deciziile cu privire la aspectele enumerate mai jos în gospodăria dvs.?

a. cumpărăturile
obişnuite pentru
gospodărie
b. cumpărăturile
ocazionale de mai mare
valoare pentru
gospodărie
c. timpul pe care îl
petreceţi la serviciu
d. timpul pe care îl
petrece partenerul(a) /
soţul(ia) la serviciu
e. modul în care sunt
crescuţi copiii
f. viaţa socială şi activităţile
din timpul liber

întotdeauna
eu

de
obicei
eu

eu şi P
cam în
egală
măsură

1

2

3

4

1

2

3

1

2

1

întotdeuna sau de obicei
alţi membri ai gospodăriei

întotdeuna sau de
obicei cineva din
afara gospodăriei

nu e
cazul

5

6
Cod pers. în FG |__|__|

7

99

4

5

6
Cod pers. în FG |__|__|

7

99

3

4

5

6
Cod pers. în FG |__|__|

7

99

2

3

4

5

6
Cod pers. în FG |__|__|

7

99

1

2

3

4

5

7

99

1

2

3

4

5

7

99

de obicei
întotP
deauna P

6
Cod pers. în FG |__|__|
6
Cod pers. în FG |__|__|
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Citeşte
variantele 1-6

406. Care dintre variantele următoare descrie cel mai bine cum vă organizaţi gestionarea
veniturilor în gospodărie împreună cu partenerul(a) / soţul(ia) dvs.?
1. eu gestionez toţi banii şi îi dau partenerului(ei) / soţului(iei) partea care îi revine
2. partenerul(a) / soţul(ia) gestionează toţi banii şi îmi dă partea care îmi revine
3. ne punem banii împreună şi fiecare ia cât are nevoie
4. punem împreună o parte din bani şi ţinem restul separat
5. ne ţinem fiecare banii separat
6. altă situaţie, şi anume_________________

407. În ce măsură sunteţi mulţumit(ă) de relaţia cu partenerul(a) / soţul(ia)? Alegeţi o
valoare de pe această scală.
0

1

2

3

Total nemulţumit

4

5

6

7

8

9

Aşa şi aşa

10
Total mulţumit

Citeşte variantele a-j

408. Următoarele subiecte pot constitui neînţelegeri într-un cuplu. În ultimele 12 luni, cât
de frecvent aţi avut neînţelegeri cu partenerul(a) / soţul(ia) dvs. în legătură cu:

a. treburile casnice
b. banii
c. modul de petrecere a timpului liber
d. relaţia intimă
e. relaţiile cu prietenii
f. relaţiile cu părinţii
g. relaţiile cu socrii
h. aspectele privind creşterea copiilor
i. decizia de a avea copii
j. consumul de alcool

niciodată

rar

uneori

frecvent

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

foarte
frecvent
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

nu e
cazul
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

Dacă răspunsul este 1 “niciodată” la toate punctele de la 408, se trece la 410.

Citeşte
variantele
a-d

409. Cum procedaţi atunci când aveţi o neînţelegere serioasă cu partenerul(a) / soţul(ia), şi
cât de frecvent …
a. vă ţineţi părerile pentru dvs.
b. discutaţi calm despre motivele
neînţelegerii
c. aveţi o ceartă aprinsă sau ţipaţi
d. până la urmă deveniţi violent(ă)

niciodată

rar

uneori

frecvent

foarte
frecvent

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

410. Pe parcursul ultimelor 12 luni, v-aţi gândit vreodată să vă despărţiţi de partenerul(a)
cu care sunteţi în prezent?
1. da
2. nu
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5. PĂRINŢII ŞI CASA PĂRINTEASCĂ
Instrucţiuni pentru anchetator: În această parte a chestionarului sunt prevăzute mai multe sub-secţiuni
paralele pentru respondenţii aflaţi în diferite situaţii de viaţă. Se vor adresa respondentului(ei) doar
întrebările din cadrul uneia dintre sub-secţiunile paralele, în funcţie de categoria căreia îi aparţine.

501. La începutul interviului, când vorbeam despre gospodăria dvs. în general, aţi spus că…
Vezi în Fişa gospodăriei.

1. locuiţi cu ambii părinţi
2. locuiţi cu tatăl dvs. (nu şi cu mama)
3. locuiţi cu mama dvs. (nu şi cu tatăl)
4. nu locuiţi cu părinţii dvs.
Aşa este?

 continuaţi cu 502
 treceţi la 503
 treceţi la 504
 treceţi la 533

502. Amândoi părinţii care locuiesc împreună cu dvs. în gospodărie sunt părinţii dvs.
biologici?
1. da, amândoi
 treceţi la 564
2. nu, numai tata
 treceţi la 505.A10
3. nu, numai mama
 treceţi la 519.A14
4. nu, amândoi sunt părinţi adoptivi sau vitregi
 treceţi la 533
503. Tatăl care locuieşte împreună cu dvs. în gospodărie este tatăl dvs. biologic?
1. da
 treceţi la 505. A10
2. nu
 treceţi la 533
504. Mama care locuieşte împreună cu dvs. în gospodărie este mama dvs. biologică?
1. da
 treceţi la 519.A14
2. nu
 treceţi la 533

Întrebări pentru cei care locuiesc cu tatăl biologic, nu şi cu mama, în aceeaşi
gospodărie
505. A10. a. Tatăl dvs. s-a născut în România?
1. da  treceţi la 505.A12
2. nu  continuaţi cu b 
b. În ce ţară s-a născut?

_______________________________________ |__|__|

505. A11. Care este etnia tatălui dvs. (cărui grup etnic îi aparţine)?
__________________________ |__|__|
505. A12. Care este cetăţenia actuală a tatălui dvs.?
____________________________________________ |__|__|
505. A13. Deţine această cetăţenie de la naştere?
1. da
2. nu
505. Puteţi să-mi spuneţi dacă mama dvs. biologică trăieşte?
1. da, trăieşte
 treceţi la 510
2. nu mai trăieşte
 continuaţi cu 506
3. nu ştiu dacă mai trăieşte
 treceţi la 507
4. nu ştiu nimic despre mama mea biologică
 treceţi la 566
506. Când a decedat mama dvs.?
anul |__|__|__|__|
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507. Când s-a născut mama dvs.?
anul |__|__|__|__|
507. A14. a. Mama dvs. s-a născut în România?
1. da  treceţi la 507.A15
2. nu  continuaţi cu b 
b. În ce ţară s-a născut? __________________________ |__|__|

97. nu ştiu

507. A15. Care este / a fost etnia mamei dvs. (cărui grup etnic aparţine)?
______________________________ |__|__|
97. nu ştiu
507. A16. Care este / a fost cetăţenia actuală a mamei dvs.?
__________________________ |__|__|
97. nu ştiu
507. A17. Deţine această cetăţenie de la naştere?
1. da
2. nu
97. nu ştiu
508. Părinţii dvs. biologici s-au despărţit vreodată?
1. nu, nu s-au despărţit niciodată
 treceţi la 566
2. nu, nu au locuit niciodată împreună
 treceţi la 566
3. nu, altă situaţie, şi anume______________________________  treceţi la 566
4. da.
 continuaţi cu 509
509. În ce an s-a întâmplat acest lucru?
anul |__|__|__|__|
 treceţi la 566
510. Când s-a născut mama dvs.?
anul |__|__|__|__|
510. A14. a. Mama dvs. s-a născut în România?
1. da  treceţi la 510.A15
2. nu  continuaţi cu b 
b. În ce ţară s-a născut?

_______________________ |__|__|

97. nu ştiu

510. A15. Care este etnia mamei dvs. (cărui grup etnic aparţine)?
__________________________ |__|__|
97. nu ştiu
510. A16. Care este cetăţenia actuală a mamei dvs.?
____________________________________________ |__|__|

97. nu ştiu

510. A17. Deţine această cetăţenie de la naştere?
1. da
2. nu
511. Părinţii dvs. biologici s-au despărţit vreodată?
1. nu, nu s-au despărţit niciodată
 treceţi la 513
2. nu au locuit niciodată împreună
 treceţi la 513
3. nu, altă situaţie
 treceţi la 513
4. da
 continuaţi cu 512
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512. Când s-a întâmplat acest lucru?
anul |__|__|__|__|

Citeşte variantele 1-11

513. Cum locuieşte în prezent mama dvs.?
Încercuiţi toate răspunsurile corespunzătoare.
1. singură
2. cu partenerul / soţul, fără copii
3. cu fiul/fiii, fără partener/soţ
4. cu fiica/fiicele, fără partener/soţ
5. cu partenerul/soţul şi unul dintre copii
6. locuieşte cu o rudă alta decât propriul (ii) copil (ii)
7. locuieşte împreună cu o prietenă / un prieten care nu este partenerul/soţul ei
8. într-o instituţie privată pentru persoane vârstnice
9. într-un cămin pentru pensionari
10. într-un cămin de bătrâni, sanatoriu
11. alt loc, şi anume_____________________
514. Mama dvs. suferă de o boală cronică sau un handicap fizic sau psihic care îi reduce
capacitatea de a-şi desfăşura activităţile zilnice obişnuite?

1. da

2. nu

515. Cât durează să ajungeţi de acasă până la locuinţa actuală a mamei dvs.?
|__| ore |__|__| minute
0. locuieşte în altă localitate/ţară
516. Cât de des o vedeţi pe mama dvs.?
|__|__| ori pe: S L A
00. niciodată
517. În ce măsură sunteţi mulţumit(ă) de relaţia cu mama dvs.? Alegeţi o valoare de pe
această scală.
0
Total nemulţumit

1

2

3

4

5

6

7

8

Aşa şi aşa

9

10
Total mulţumit

518. Intenţionaţi să începeţi să locuiţi împreună cu mama dvs. în următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da

Treceţi la 566

Întrebări pentru cei care locuiesc cu mama biologică, nu şi cu tatăl, în
aceeaşi gospodărie
519. A14. a. Mama dvs. s-a născut în România?
1. da  treceţi la 519.A15
2. nu  continuaţi cu b 
b. În ce ţară s-a născut? ____________________________________ |__|__|
519. A15. Care este etnia mamei dvs. (cărui grup etnic aparţine)?
______________________________ |__|__|
519. A16. Care este cetăţenia actuală a mamei dvs.?
____________________________________________ |__|__|
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519. A17. Deţine această cetăţenie de la naştere?
1. da
2. nu
519. Puteţi să-mi spuneţi dacă tatăl dvs. biologic trăieşte?
1. da, trăieşte
 treceţi la 524
2. nu mai trăieşte
 continuaţi cu 520
3. nu ştiu dacă mai trăieşte
 treceţi la 521
4. nu ştiu nimic despre tatăl meu biologic
 treceţi la 566
520. Când a decedat tatăl dvs.?
anul |__|__|__|__|
521. Când s-a născut tatăl dvs.?
anul |__|__|__|__|
521. A10. a. Tatăl dvs. s-a născut în România?
1. da  treceţi la 521.A12
2. nu  continuaţi cu b 
b. În ce ţară s-a născut? __________________________ |__|__|

97. nu ştiu

521. A11. Care este / a fost etnia tatălui dvs. (cărui grup etnic aparţine)?
______________________________ |__|__|
97. nu ştiu
521. A12. Care este / a fost cetăţenia actuală a tatălui dvs.?
__________________________ |__|__|
97. nu ştiu
521. A13. Deţine această cetăţenie de la naştere?
1. da
2. nu
97. nu ştiu
522. Părinţii dvs. biologici s-au despărţit vreodată?
1. nu, nu s-au despărţit niciodată
 treceţi la 566
2. nu, nu au locuit niciodată împreună
 treceţi la 566
3. nu, altă situaţie, şi anume_________________________________  treceţi la 566
4. da
 continuaţi cu 523
523. Când s-a întâmplat acest lucru?
anul |__|__|__|__|
 treceţi la 566
524. Când s-a născut tatăl dvs.?
anul |__|__|__|__|
524. A10. a. Tatăl dvs. s-a născut în România?
1. da 
treceţi la 524.A12
2. nu  continuaţi cu b 
b. În ce ţară s-a născut? ______________________________ |__|__|
524. A11. Care este etnia tatălui dvs. (cărui grup etnic aparţine)?
_______________________ |__|__|
524. A12. Care este cetăţenia actuală a tatălui dvs.?
____________________________________________ |__|__|
524. A13. Deţine această cetăţenie de la naştere?
1. da
2. nu
525. Părinţii dvs. biologici s-au despărţit vreodată?
1. nu, nu s-au despărţit niciodată
 treceţi la 527
2. nu, nu au locuit niciodată împreună
 treceţi la 527
3. nu, altă situaţie
 treceţi la 527
4. da
 continuaţi cu 526
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526. Când s-a întâmplat acest lucru?
anul |__|__|__|__|
527. Cum locuieşte în prezent tatăl dvs.?

Citeşte variantele 1-11

Încercuiţi toate răspunsurile corespunzătoare.

1. singur
2. cu partenera / soţia, fără copii
3. cu fiul/fiii, fără partener/soţ
4. cu fiica/fiicele, fără partener/soţ
5. cu partenerul/soţul şi unul dintre copii
6. locuieşte cu o rudă alta decât propriul (ii) copil (ii)
7. locuieşte împreună cu un prieten/o prietenă care nu este partenera /soţia lui
8. într-o instituţie privată pentru persoane vârstnice
9. într-un cămin pentru pensionari
10.într-un cămin de bătrâni, sanatoriu
11.alt loc, şi anume_____________

528. Tatăl dvs. suferă de o boală cronică sau un handicap fizic sau psihic care îi reduce
capacitatea de a-şi desfăşura activităţile zilnice obişnuite?

1. da

2. nu

529. Cât durează să ajungeţi de acasă până la locuinţa actuală a tatălui dvs.?
|__|__| ore |__|__| minute
00. locuieşte în altă localitate/ţară
530. Cât de des îl vedeţi pe tatăl dvs.?
|__|__| ori pe: S L A
00. niciodată
531. În ce măsură sunteţi mulţumit(ă) de relaţia cu tatăl dvs.? Alegeţi o valoare de pe
această scală.
0
Total nemulţumit

1

2

3

4

5

6

7

8

Aşa şi aşa

9

10
Total mulţumit

532. Aveţi de gând să începeţi să locuiţi împreună cu tatăl dvs. în următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
97. nu ştiu
2. probabil nu
4. sigur da

Treceţi la 566

Întrebări pentru cei care nu locuiesc în aceeaşi gospodărie cu nici unul
dintre părinţii biologici
Vă voi adresa acum câteva întrebări despre părinţii dvs. biologici.
533. Tatăl dvs. biologic trăieşte?
1. da, trăieşte
2. nu mai trăieşte
3. nu ştiu dacă mai trăieşte
4. nu ştiu nimic despre tatăl meu biologic

→ treceţi la 535
→ continuaţi cu 534
→ treceţi la 535
→ treceţi la 536
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534. Când a murit tatăl dvs.?
anul |__|__|__|__|
535. Când s-a născut tatăl dvs.?
anul |__|__|__|__|

9997. nu ştiu
9997. nu ştiu

535. A10. a. Tatăl dvs. s-a născut în România?
1. da  treceţi la 535.A12
2. nu  continuaţi cu b 

97. nu ştiu treceţi la 535.A12

b. În ce ţară s-a născut? ________________________ |__|__|
535. A11. Care este/ era etnia tatălui dvs. (cărui grup etnic îi aparţine)?
__________________________
|__|__|
97. nu ştiu
535. A12. Care este/ era cetăţenia actuală a tatălui dvs.?
____________________________________________ |__|__|

97. nu ştiu

535. A13. Deţine/ a deţinut această cetăţenie de la naştere?
1. da
2. nu
97. nu ştiu
536. Dar mama dvs. biologică trăieşte?
1. da, trăieşte
2. nu mai trăieşte
3. nu ştiu dacă mai trăieşte
4. nu ştiu nimic despre mama mea biologică

→ treceţi la 538
 continuaţi cu 537
 treceţi la 538
 treceţi la 566

537. Când a murit mama dvs.?
anul |__|__|__|__|

9997. nu ştiu

538. Când s-a născut mama dvs.?
anul |__|__|__|__|

9997. nu ştiu

538. A14. a. Mama dvs. s-a născut în România?
1. da  treceţi la 538.A15
2. nu  continuaţi cu b 

97. nu ştiu

b. În ce ţară s-a născut? ________________________ |__|__|
538. A15. Care este/era etnia mamei dvs. (cărui grup etnic îi aparţine)?
___________________________|__|__| 97. nu ştiu
538. A16. Care este/era cetăţenia actuală a mamei dvs.?
______________________________________ |__|__| 97. nu ştiu
538. A17. Deţine/ a deţinut această cetăţenie de la naştere?
1. da
2. nu
97. nu ştiu
539. Părinţii dvs. biologici s-au despărţit?
1. da
 continuaţi cu 540
2. nu
 treceţi la 541
3. nu au locuit niciodată împreună
 treceţi la 541
4. nu ştiu nimic despre părinţii mei
 treceţi la 566
540. Când s-a întâmplat acest lucru?
anul |__|__|__|__|
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Repartizare pe categorii
Verificare: Se verifică dacă mama şi tatăl biologici ai persoanei trăiesc (vezi 533 şi 536). Dacă

ambii părinţi trăiesc, se verifică dacă sunt despărţiţi sau au fost vreodată despărţiţi (vezi 539).

Încercuiţi în lista de mai jos codul corespunzător situaţiei în care se află părinţii, iar apoi treceţi la setul de
întrebări corespunzător categoriei în care se află R.

541. Să recapitulăm:
1. amândoi părinţii dvs. biologici trăiesc şi nu s-au despărţit niciodată
2. amândoi părinţii dvs. biologici trăiesc, dar s-au despărţit
sau nu au locuit niciodată împreună
3. tatăl dvs. biologic trăieşte, iar mama dvs. biologică (probabil) nu
4. mama dvs. biologică trăieşte, iar tatăl dvs. biologic (probabil) nu
5. nici unul dintre părinţii dvs. biologici nu mai trăieşte (probabil)

 continuaţi cu 542
 treceţi la 543
 treceţi la 543
 treceţi la 549
 treceţi la 566

Situaţia părinţilor (locuiesc sau nu împreună)
542. Tatăl şi mama dvs. locuiesc în continuare împreună?
1. da
 treceţi la 555
2. nu
 continuaţi cu 543

Tatăl, dacă părinţii nu locuiesc împreună sau mama nu mai trăieşte
Verificare:

Tatăl respondentului(ei) trăieşte? Vezi 533.
da  continuaţi 

nu  treceţi la 549

Citeşte variantele 1-11

543. Cum locuieşte tatăl dvs.?
Încercuiţi toate răspunsurile corespunzătoare.
1. singur
2. cu partenera / soţia, fără copii
3. cu fiul/fiii, fără partener/soţ
4. cu fiica/fiicele, fără partener/soţ
5. cu partenerul/soţul şi unul dintre copii
6. locuieşte cu o rudă, alta decât propriul (ii) copil (ii)
7. locuieşte împreună cu un prieten/o prietenă care nu este partenera /soţia lui
8. într-o instituţie privată pentru persoane vârstnice
9. într-un cămin pentru pensionari
10.într-un cămin de bătrâni, sanatoriu
11.alt loc, şi anume_________________________________
544. Tatăl dvs. suferă de o boală cronică sau un handicap fizic sau psihic care îi reduce
capacitatea de a-şi desfăşura activităţile zilnice obişnuite?

1. da

2. nu
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545. Cât durează să ajungeţi de acasă până la locuinţa actuală a tatălui dvs.?
|__|__| ore |__|__| minute
00. locuieşte în altă localitate/ţară
546. Cât de des îl vedeţi pe tatăl dvs.?
|__|__| ori pe: S L A
00. niciodată
547. În ce măsură sunteţi mulţumit(ă) de relaţia cu tatăl dvs.? Alegeţi o valoare de pe
această scală.
0

1

2

3

Total nemulţumit

4

5

6

7

8

9

Aşa şi aşa

10
Total mulţumit

548. Intenţionaţi să începeţi să locuiţi împreună cu tatăl dvs. în următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da

Mama, dacă părinţii nu locuiesc împreună sau tatăl nu mai trăieşte
Verificare:

Mama respondentului(ei) trăieşte? Vezi 536.
da  continuaţi 

nu  treceţi la 566

Citeşte variantele 1-11

549. Cum locuieşte mama dvs.?
Încercuiţi toate răspunsurile corespunzătoare.
1. singură
2. cu partenerul / soţul
3. cu fiul/fiii
4. cu fiica/fiicele
5. cu partenerul/soţul şi unul dintre copii
6. locuieşte cu o rudă, alta decât propriul (ii) copil (ii)
7. locuieşte împreună cu o prietenă / un prieten care nu este partenerul/soţul ei
8. într-o instituţie privată pentru persoane vârstnice
9. într-un cămin pentru pensionari
10.într-un cămin de bătrâni, sanatoriu
11.alt loc, şi anume_____________________________
550. Mama dvs. suferă de o boală cronică sau un handicap fizic sau psihic care îi reduce
capacitatea de a-şi desfăşura activităţile zilnice obişnuite?
1. da
2. nu
551. Cât durează să ajungeţi de acasă până la locuinţa actuală a mamei dvs.?
|__|__| ore |__|__| minute
00. locuieşte în altă localitate/ţară
552. Cât de des o vedeţi pe mama dvs.?
|__|__| ori pe: S L A
00. niciodată
553. În ce măsură sunteţi mulţumit(ă) de relaţia cu mama dvs.? Alegeţi o valoare de pe
această scală.
0
Total nemulţumit

1

2

3

4

5

Aşa şi aşa

6

7

8

9

10
Total mulţumit
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554. Intenţionaţi să începeţi să locuiţi împreună cu mama dvs. în următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da

Treceţi la 566

Ambii părinţi, dacă locuiesc împreună
555. Cum locuiesc părinţii dvs.?

Citeşte variantele 1-11

Încercuiţi toate răspunsurile corespunzătoare.
1. doar ei doi la ei acasă, fără copii
2. cu fiul/fiii
3. cu fiica/fiicele
4. cu o rudă, alta decât proprii copii
5. cu nişte prieteni
6. într-o instituţie privată pentru persoane vârstnice
7. într-un cămin pentru pensionari
8. într-un cămin de bătrâni, sanatoriu
9. alt loc, şi anume_____________________________
556. Tatăl dvs. suferă de o boală cronică sau un handicap fizic sau psihic care îi reduce
capacitatea de a-şi desfăşura activităţile zilnice obişnuite?
1. da
2. nu
557. Dar mama? (Suferă de o boală cronică sau un handicap fizic sau psihic care îi reduce
capacitatea de a-şi desfăşura activităţile zilnice obişnuite?)
1. da
2. nu
558. Cât durează să ajungeţi de acasă până la locuinţa actuală a părinţilor dvs.?
|__|__| ore |__|__| minute
00. locuiesc în altă localitate/ţară
559. Cât de des îl vedeţi pe tatăl dvs.?
|__|__| ori pe: S L A
00. niciodată
560. Cât de des o vedeţi pe mama dvs.?
|__|__| ori pe: S L A
00. niciodată
561. În ce măsură sunteţi mulţumit(ă) de relaţia cu tatăl dvs.? Alegeţi o valoare de pe
această scală.
0

1

2

3

Total nemulţumit

4

5

6

7

8

9

Aşa şi aşa

10
Total mulţumit

562. În ce măsură sunteţi mulţumit(ă) de relaţia cu mama dvs.? Alegeţi o valoare de pe
această scală.
0
Total nemulţumit

1

2

3

4

5

Aşa şi aşa

6

7

8

9

10

Total mulţumit

563. Intenţionaţi să începeţi să locuiţi împreună cu părinţii dvs. în următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da

Treceţi la 566
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Întrebări pentru cei care locuiesc cu ambii părinţi biologici în aceeaşi
gospodărie
564. A10. a. Tatăl dvs. s-a născut în România?
1. da  treceţi la 564.A12
2. nu  continuaţi cu b 
b. În ce ţară s-a născut? _________________________ |__|__|
564. A11. Care este etnia tatălui dvs. (cărui grup etnic îi aparţine)?
____________________________ |__|__|
564. A12. Care este cetăţenia actuală a tatălui dvs.?
_________________________|__|__|
564. A13. Deţine această cetăţenie de la naştere?
1. da
2. nu
564. A14. a. Mama dvs. s-a născut în România?
1. da  treceţi la 564.A15
2. nu  continuaţi cu b 
b. În ce ţară s-a născut? _________________________ |__|__|
564. A15. Care este etnia mamei dvs. (cărui grup etnic îi aparţine)?
____________________________ |__|__|
564. A16. Care este cetăţenia actuală a mamei dvs.?
____________________________________________ |__|__|
564. A17. Deţine această cetăţenie de la naştere?
1. da
2. nu
564. Părinţii dvs. biologici s-au despărţit?
1. da  continuaţi cu 565
2. nu  treceţi la 566
565. În ce an s-a întâmplat acest lucru?
anul |__|__|__|__|

Fraţi, surori, bunici
566. a. Câţi fraţi şi surori aţi avut în total? |__|__| fraţi |__|__| surori
b. Câţi dintre fraţii şi surorile dvs. sunt în viaţă? |__|__| fraţi |__|__| surori
567. Câţi dintre bunicii dvs. trăiesc?

|__|

Casa părintească în timpul copilăriei
568. Unde aţi locuit cea mai mare parte a timpului până la vârsta de 15 ani?
1. În România
1.1. în mediul urban
1.2. în mediul rural
2. În străinătate (ţara) ___________________ |__|__|
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569. Aţi locuit până la vârsta de 15 ani cu amândoi părinţii biologici?
1. da  treceţi la 571
2. nu 
570. Cu cine aţi locuit cea mai mare parte a timpului până la vârsta de 15 ani? Alegeţi dintre
răspunsurile următoare.
1. doar cu mama biologică
 treceţi la 574
2. doar cu tatăl biologic
 treceţi la 572
3. cu mama biologică şi tatăl vitreg
 continuaţi cu textul aflat înainte de 571
4. cu tatăl biologic şi mama vitregă
 continuaţi cu textul aflat înainte de 571
5. cu unul sau ambii bunici, fără părinţi
 treceţi la Întrebarea de verificare aflată înainte de 576
6. cu altă(e) rudă(e), fără părinţi
 treceţi la Întrebarea de verificare aflată înainte de 576
7. cu un părinte /părinţi adoptiv(i)
 continuaţi cu textul aflat înainte de 571
8. cu un asistent(ţi) maternal(i)/părinţi temporari
 continuaţi cu textul aflat înainte de 571
9. la internat
 treceţi la Întrebarea de verificare aflată înainte de 576
10. într-o casă de copii
 treceţi la Întrebarea de verificare aflată înainte de 576
11. altă situaţie________________________
 treceţi la Întrebarea de verificare aflată înainte de 576

Instrucţiuni pentru anchetator: Folosiţi răspunsul dat la întrebarea de mai sus (570) în propoziţia
următoare.
Să trecem acum la câteva întrebări despre [răspunsul de la 570], cu cine aţi locuit o mare parte a
copilăriei dvs.?
571. Care era relaţia dintre părinţii dvs. înainte ca dvs. să împliniţi vârsta de 15 ani? Folosiţi
note între 0 şi 10, unde 0 înseamnă “foarte proastă”, iar 10 înseamnă “absolut perfectă”.
0

1

2

Foarte proastă

3

4

5

Aşa şi aşa

6

7

8

9

10
Absolut perfectă

97. nu ştie
99. nu e cazul
572. Ce ocupaţie avea tatăl dvs. pe când aveaţi 15 ani?
________________________________________________ |__|__|
96. nu ştie nimic despre tată  treceţi la întrebarea de verificare înainte de 576
97. nu ştie
99. nu e cazul
573. Care este nivelul şcolii de cel mai înalt grad absolvite de tatăl dvs.?
1. fără şcoală absolvită
6. liceal
2. primar (clasele 1-4)
7. postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri
3. gimnazial
8. universitar de scurtă durată
4. treapta I liceală
9. universitar de lungă durată
5. profesional, complementar sau de ucenici
10. doctorat, masterat, cursuri postuniversitare
97. nu ştie
99. nu e cazul
574. Ce ocupaţie avea mama dvs. pe când aveaţi 15 ani?
___________________________________________________________ |__|__|
96. nu ştie nimic despre mamă  treceţi la Întrebarea de verificare aflată înainte de 576
97. nu ştie
99. nu e cazul
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575. Care este nivelul şcolii de cel mai înalt grad absolvite de mama dvs.?
1. fără şcoală absolvită
6. liceal
2. primar (clasele 1-4)
7. postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri
3. gimnazial
8. universitar de scurtă durată
4. treapta I liceală
9. universitar de lungă durată
5. profesional, complementar sau de ucenici
10. doctorat, masterat, cursuri postuniversitare
97. nu ştie
99. nu e cazul
Verificare: În prezent R locuieşte cu cel puţin unul dintre părinţi?
Vezi codurile 7,8 şi 9 la Relaţia de rudenie cu R din Fişa gospodăriei.
da  treceţi la 577
nu  continuaţi 

576. Când aţi început să locuiţi separat de părinţii dvs. timp de cel puţin 3 luni?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|  treceţi la Întrebarea de verificare aflată înainte de 601
577. a. Aţi locuit separat de părinţii dvs. timp de cel puţin 3 luni?
1. da 
2. nu  treceţi la 578
b. Când s-a întâmplat acest lucru pentru prima oară?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|

Intenţia de a locui separat de părinţi
578. Intenţionaţi să vă mutaţi într-o locuinţă separat de părinţii dvs. în următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da

Citeşte variantele
a-f

579. Dacă ar fi să vă mutaţi separat de părinţii dvs. în următorii 3 ani, credeţi că ar fi mai
bine sau mai rău în ceea ce priveşte ...
mult
mai
nici mai mai rău
mult
mai
bine
bine, nici
mai rău
bine
mai rău
a. libertatea dvs. de a face ce vreţi
1
2
3
4
5
b. libertatea de a lucra
1
2
3
4
5
c. situaţia dvs. financiară
1
2
3
4
5
d. viaţa dvs. sexuală
1
2
3
4
5
e. părerea oamenilor despre dvs.
1
2
3
4
5
f. bucuria şi satisfacţiile pe care le puteţi obţine
de la viaţă
1
2
3
4
5

Citeşte
variantele a-f

580. În ce măsură ar depinde decizia dvs. de a vă muta separat de părinţii dvs. în următorii 3 ani de…
deloc
puţin
destul de foarte
nu e
mult
mult
cazul
a. situaţia dvs. financiară
1
2
3
4
99
b. munca dvs.
1
2
3
4
99
c. condiţiile dvs. de locuit
1
2
3
4
99
d. sănătatea dvs.
1
2
3
4
99
e. sănătatea părinţilor dvs.
1
2
3
4
99
f. faptul că aveţi un partener
1
2
3
4
99
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Verificare: R are fie un partener cu care locuieşte împreună (vezi Fişa gospodăriei), fie un partener cu
care nu locuieşte împreună? (Vezi 306)
da  continuaţi  nu  treceţi la 582

581. Partenerul(a) / soţul(ia) dvs. consideră că ar trebui să va mutaţi separat de părinţii dvs.?
1. da
3. partenerul nu e sigur
2. nu
97. nu ştiu
582. Deşi consideraţi poate că decizia de a începe să locuiţi separat de părinţii dvs. şi de a
părăsi casa părintească, în următorii 3 ani, vă aparţine dvs., este foarte probabil ca şi alţii
să aibă diverse păreri despre ce ar trebui să faceţi. Spuneţi-mi în ce măsură sunteţi sau nu
de acord cu aceste afirmaţii, alegând dintre răspunsurile următoare.
Afirmaţii
Citeşte variantele
a-d

a. Majoritatea prietenilor dvs. consideră că a
sosit timpul să locuiţi separat de părinţi
b. Părinţii dvs. consideră că a sosit timpul să
locuiţi separat de părinţi
c. Majoritatea rudelor dvs. consideră că a
sosit timpul să locuiţi separat
d. Copiii dvs. consideră că a sosit timpul să
locuiţi separat de părinţi

acord
total

acord

nici acord,
nici dezacord

dezacord

dezacord
total

nu e
cazul

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

6. FERTILITATEA
Atenţie!!! Scopul schemei de mai jos este de a vă ajuta să săriţi peste întrebările privind sarcina şi fertilitatea
actuală în cazul în care respondentul(a) este o femeie în vârstă de peste 50 de ani, un bărbat cu o parteneră în
vârstă de peste 50 de ani, sau nu a întreţinut niciodată relaţii sexuale cu o persoană de sex opus.
Verificare: Actualul partener este de acelaşi sex  treceţi la 631
Verificare: Vezi Fişa gospodăriei pentru vârsta respondentului(ei)

R este o
femeie care
are peste 50
de ani


treceţi la 631

R este o femeie care are sub
50 de ani


R are sau a avut un
partener cu care locuieşte /
a locuit împreună?

(Vezi Fişa gospodăriei şi 325.)
Da
Nu


treceţi la 602



continuaţi

R este bărbat


R are o parteneră de peste 50 de ani indiferent dacă
locuiesc sau nu împreună(vezi Fişa gospodãriei sau 311)?
Da

Nu



treceţi la 631



R are (a avut) o parteneră sub 50 de ani
cu care locuieşte (a locuit) împreună?
(Vezi Fişa gospodăriei şi 328.)
Da


treceţi la 602

Nu


continuaţi

601. Răspundeţi cu da sau nu la întrebarea următoare.
Dacă respondentul este femeie: Aţi întreţinut vreodată relaţii sexuale cu un bărbat?
1. da  continuaţi cu 602 f
2. nu  treceţi la 622

Dacă respondentul este bărbat: Aţi întreţinut vreodată relaţii sexuale cu o femeie?
1. da  continuaţi cu 602m sau 602
2. nu  treceţi la 622
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Sarcina actuală
 602f
Se întreabă femeile:
Se întreabă bărbaţii care au
o parteneră cu care fie
locuiesc împreună (Vezi
Fişa gospodăriei), fie nu
(Vezi 306):

 602m

 602

Se întreabă bărbaţii fără
parteneră.

Sunteţi gravidă în acest moment?
1. da
 continuaţi cu 603
2. nu
 treceţi la 611
3. poate, nu ştiu încă  treceţi la 611
Partenera / soţia dvs. este gravidă în acest moment?
1. da
 continuaţi cu 603
2. nu
 treceţi la 611
3. poate, nu ştiu încă  treceţi la 611
Ştiţi de vreo femeie care este gravidă în prezent, iar
tatăl copilului sunteţi dvs.?
1. da
 continuaţi cu 603
2. nu
 treceţi la 611
3. poate, nu ştiu încă  treceţi la 611
Instrucţiuni pentru anchetator:
Dacă primiţi răspunsul “da” de la un bărbat care nu are parteneră,
folosiţi “ea / această persoană” în loc de “parteneră” sau “soţie” în
întrebările despre sarcina actuală.

603. Când se va naşte probabil copilul?

luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|

604. Înainte de momentul în care aţi/a rămas gravidă, vă doreaţi să (mai) aveţi cândva un
copil?
1. da
2. nu
 treceţi la 606
3. nu sunt sigur(ă)
605. Această sarcină a venit mai devreme decât voiaţi, mai târziu, sau la momentul potrivit?
1. mai devreme
2. mai târziu
3. la momentul potrivit
606. Înainte de momentul în care aţi/a rămas gravidă, partenerul(a) / soţul(soţia) dvs. voia
să (mai) aibă un copil?
1. da
3. partenerul (partenera) nu este sigur(ă)
2. nu

97. nu ştiu

Verificare:

Dacă răspunsul atât la 604 cât şi la 606 este ‘nu’
La orice altă combinaţie de răspunsuri

 treceţi la 609
 continuaţi cu 607

607. Dvs. sau partenerul(a) / soţul(ia) dvs. aţi folosit vreo metodă pentru a vă ajuta să
rămâneţi gravidă / pentru a o ajuta pe partenera / soţia dvs. să rămână gravidă? Menţionaţi
toate metodele folosite.
1. tratament medicamentos
2. metodă pentru determinarea momentului ovulaţiei
3. fertilizare in vitro sau micro-fertilizare
4. intervenţie chirurgicală
5. inseminare artificială
6. alt tratament medical
0. nu am folosit sau făcut nimic  treceţi la 609
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608. Când aţi început să faceţi ceva pentru a vă/o ajuta pe dumneavoastră sau pe partenera
/ soţia dvs. să rămâneţi(ă) gravidă de această dată?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|  treceţi la 630
609. Dvs. sau partenerul(a) / soţul(ia) dvs. foloseaţi vreo metodă de contracepţie pentru a
preveni sarcina în momentul în care aceasta a survenit? Menţionaţi toate metodele folosite.
1. prezervativ
2. pilule contraceptive
3. sterilet
4. diafragmă
5. spumă / cremă / gel / supozitor
6. anticoncepţionale injectabile (de ex. Depo-Provera)
 treceţi la 630
7. implanturi (de ex. Norplant)
8. Persona (metodă contraceptivă naturală de identificare a zilelor fertile din
ciclul femeii prin monitorizarea nivelului de hormoni în urină)
9. pilule contraceptive de urgenţă care se iau ulterior (“pilula de a doua zi”)
10. retragere
11. metoda calendarului
12. alta, şi anume______________________________________
0. nu am folosit sau făcut nimic  continuaţi
610. Când aţi folosit totuşi, ultima oară o metodă contraceptivă ca să preveniţi o sarcină?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|  treceţi la 630

Fertilitatea
611. Dvs. doriţi să (mai) aveţi un copil acum?
1. da
2. nu
3. nu sunt sigur(ă)
612. Unele persoane nu pot avea copii din motive fizice. Din câte ştiţi, din punct de vedere
fizic, dvs. (mai) puteţi avea copii?
1. sigur nu
2. probabil nu
3. probabil da
 treceţi la Întrebarea de verificare aflată înainte de 615
4. sigur da
 treceţi la Întrebarea de verificare aflată înainte de 615
97. nu ştiu
 treceţi la Întrebarea de verificare aflată înainte de 615
613. a. Aţi suferit vreo intervenţie chirurgicală din cauza căreia nu (mai) puteţi avea copii?
1. da 
2. nu  treceţi la 614
b. Când a avut loc această intervenţie?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
 treceţi la Întrebarea de verificare aflată înainte de 615
614. Când aţi aflat că (probabil) nu veţi (mai) putea avea copii?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
97. nu ştiu, nu pot spune exact

37

Verificare: R are un /o partener(ă) cu care locuieşte împreună (vezi Fişa gospodăriei) sau un / o
partener(ă) cu care nu locuieşte împreună (vezi 306)?
da  continuaţi 
nu  treceţi la 622

615. Partenerii dintr-un cuplu nu gândesc întotdeauna la fel despre numărul copiilor pe care vor
să-i aibă sau despre momentul în care să-i aibă. Partenerul(a) / soţul(ia) vrea să (mai) aibă un
copil acum?
1. da
3. partenerul nu este sigur
2. nu
97. nu ştiu
616. Credeţi că, din punct de vedere fizic, partenerul(a) / soţul(ia) dvs. actual(ă) ar putea
avea copii dacă ar vrea?
1. sigur nu
3. probabil da  treceţi la 618
2. probabil nu
4. sigur da  treceţi la 618
97. nu ştiu  treceţi la 618
617. a. Partenerul(a) / soţul(ia) dvs. a suferit vreo intervenţie chirurgicală din cauza căreia
nu mai poate avea copii?
1. da 
2. nu  treceţi la 618
b. Când a avut loc această intervenţie?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
 618f

Se întreabă femeile:

Dvs. sau partenerul / soţul dvs. actual folosiţi vreo
metodă pentru a vă ajuta să rămâneţi gravidă?
Menţionaţi toate metodele folosite.
1. tratament medicamentos
2. metodă pentru determinarea momentului ovulaţiei

3. fertilizare in vitro sau micro-fertilizare
treceţi
4. intervenţie chirurgicală
la 619
5. inseminare artificială
6. alt tratament medical
0. nu folosim nimic  treceţi la Întrebarea de verificare

aflată înainte de 620

 618m

Se întreabă bărbaţii:

Dvs. sau partenera / soţia dvs. actuală folosiţi vreo
metodă pentru a o ajuta să rămână gravidă? Menţionaţi
toate metodele folosite.
1. tratament medicamentos
2. metodă pentru determinarea momentului ovulaţiei

3. fertilizare in vitro sau micro-fertilizare
treceţi
4. intervenţie chirurgicală
la 619
5. inseminare artificială
6. alt tratament medical
0. nu folosim nimic  treceţi la Întrebarea de verificare

aflată înainte de 620

619. Când aţi început să faceţi ceva pentru a vă(o) ajuta pe dvs. (sau partenera / soţia) să
rămâneţi(ă) gravidă de această dată?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|

Treceţi la 622
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Verificare: Vezi răspunsurile la 612 şi 616.
Dacă R răspunde la 612 sau 616 ‘sigur nu’  treceţi la 623
R nu dă un astfel de răspuns
 continuaţi cu 620

620. Dvs. sau partenerul(a) / soţul(ia) dvs. folosiţi vreo metodă de contracepţie pentru a
preveni o sarcină? Menţionaţi toate metodele folosite.
1. prezervativ
2. pilule contraceptive
3. sterilet
4. diafragmă
5. spumă / cremă / gel / supozitor
6. anticoncepţionale injectabile (de ex. Depo-Provera)
 treceţi la 622
7. implanturi (de ex. Norplant)
8. Persona (metodă contraceptivă naturală de identificare a zilelor fertile din
ciclul femeii prin monitorizarea nivelului de hormoni în urină)
9. pilule contraceptive de urgenţă care se iau ulterior (“pilula de a doua zi”)
10. abstinenţă / retragere
11. metoda calendarului
12. alta, şi anume ___________________________________________
0. nu folosim nimic  continuaţi
621. În ce lună şi an aţi folosit totuşi, ultima oară o metodă contraceptivă?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__| 00. niciodată

Intenţia de a avea copii
622. Intenţionaţi să (mai) aveţi un copil în următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da
623. Intenţionaţi să adoptaţi un copil, sau să luaţi un copil în îngrijire pe parcursul
următorilor 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da

Verificare: R a răspuns cu 3 sau 4 la oricare dintre cele două întrebări anterioare?
da  treceţi la 625
nu  continuaţi 
624. Presupunând că nu o să (mai) aveţi un copil pe parcursul următorilor 3 ani,
Intenţionaţi să (mai) aveţi copii vreodată?
3. probabil da
1. sigur nu  treceţi la 627
4. sigur da
2. probabil nu  treceţi la 626
625. Aţi prefera ca primul / următorul dvs. copil să fie băiat sau fată?
1. băiat
2. fată
3. nu contează
626. Câţi copii intenţionaţi să mai aveţi ?
|__|__| copii
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Citeşte variantele a-k

627. Dacă ar fi să (mai) aveţi un copil pe parcursul următorilor 3 ani, ar fi mai bine sau mai
rău în ceea ce priveşte…
mult
mai nici mai mai mult
nu e
mai
bine
bine,
rău mai cazul
bine
nici mai
rău
rău
a. libertatea dvs. de a face ce vreţi
1
2
3
4
5
99
b. libertatea dvs. de a lucra
1
2
3
4
5
99
c. situaţia dvs. financiară
1
2
3
4
5
99
d. viaţa dvs. sexuală
1
2
3
4
5
99
e. părerea oamenilor despre dvs.
1
2
3
4
5
99
f. bucuria şi satisfacţiile pe care le puteţi obţine de la viaţă
1
2
3
4
5
99
g. aproprierea dintre dvs. şi partenerul(a) / soţul(ia) dvs.
1
2
3
4
5
99
h. libertatea de a lucra a partenerului(ei) / soţului(iei) dvs.
1
2
3
4
5
99
i. îngrijirea şi siguranţa de care puteţi beneficia la bătrâneţe
1
2
3
4
5
99
j. siguranţa în viaţa dvs.
1
2
3
4
5
99
k. aproprierea dintre dvs. şi părinţii dvs.
1
2
3
4
5
99

Citeşte variantele a-i

628. În ce măsură ar depinde decizia dvs. de a (mai) avea un copil în următorii 3 ani de
următorii factori?
destul de foarte
nu e
deloc
puţin
mult
mult
cazul
a. situaţia dvs. financiară
1
2
3
4
99
b. munca dvs.
1
2
3
4
99
c. condiţiile dvs. de locuit
1
2
3
4
99
d. sănătatea dvs.
1
2
3
4
99
e. faptul că aveţi un partener potrivit
1
2
3
4
99
f. munca partenerului(ei) / soţului(iei) dvs.
1
2
3
4
99
g. sănătatea partenerului(ei) / soţului(iei) dvs.
1
2
3
4
99
h. faptul că ar avea cine să aibă grijă de copil
1
2
3
4
99
i. posibilitatea de a beneficia de concediu de
maternitate sau pentru îngrijirea copilului
1
2
3
4
99
629. Deşi consideraţi poate că decizia de a (mai) avea un copil vă aparţine dvs. (şi
partenerului(ei) / soţului(iei) dvs.), este foarte probabil ca şi alţii să aibă diverse păreri
despre ce ar trebui să faceţi. În ce măsură sunteţi sau nu de acord cu aceste afirmaţii,
alegând dintre răspunsurile următoare:

Citeşte variantele
a-c

Afirmaţii
a. Majoritatea prietenilor dvs. sunt de
părere că ar trebui să (mai) aveţi un copil în
următorii trei ani
b. Părinţii dvs. sunt de părere că ar trebui să
(mai) aveţi un copil în următorii trei ani
c. Majoritatea rudelor dvs. sunt de părere
că ar trebui să (mai) aveţi un copil în
următorii trei ani

acord
total

acord

nici acord,
nici
dezacord

dezacord

dezacord
total

nu e
cazul

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

Treceţi la 701
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La următoarea întrebare răspund doar femeile gravide şi
bărbaţii ale căror partenere sunt gravide.
Instrucţiuni pentru anchetator:

630. Dacă nu puneţi la socoteală sarcina actuală, câţi copii intenţionaţi să mai aveţi?
|__|__| copii

Treceţi la 701
631. Intenţionaţi să adoptaţi un copil sau să luaţi un copil în îngrijire pe parcursul
următorilor 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da

7. SĂNĂTATEA ŞI STAREA SUFLETEASCĂ
Sănătatea în general
701. Cum aţi caracteriza în general starea dumneavoastră de sănătate?
1. foarte bună
2. bună
3. satisfăcătoare
4. rea
5. foarte rea
702. a. Suferiţi de vreo afecţiune de mai mult timp sau de o boală cronică?
1. da 
2. nu  treceţi la 703
b. De cât timp suferiţi de această afecţiune veche sau boală cronică?
1. mai puţin de 6 luni
2. între 6 luni şi 11 luni
3. între 1 şi 5 ani
4. între 6 şi 10 ani
5. peste 10 ani
703. a. Suferiţi de o limitare a capacităţii de a participa la activităţile obişnuite din cauza
unei probleme sau a unui handicap fizic sau psihic?
1. da 
2. nu  treceţi la 704
b. De cât timp?
1. mai puţin de 6 luni
2. între 6 luni şi 11 luni
3. între 1 şi 5 ani
4. între 6 şi 10 ani
5. peste 10 ani
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Îngrijirea personală
704. Aveţi nevoie de ajutor pentru efectuarea activităţilor obişnuite, cum ar fi mâncatul,
ridicatul din pat, îmbrăcatul, spălatul sau folosirea toaletei?
1. da 
2. nu  treceţi la 710
705. Pe parcursul ultimelor 12 luni, aţi beneficiat de ajutor pentru efectuarea activităţilor de
îngrijire personală obişnuite din partea personalului de îngrijire specializat al unei
organizaţii din sectorul public sau privat?
Răspunsurile 1 şi 2 pot fi înregistrate concomitent.
1. da, din partea sectorului public
2. da, din partea unei organizaţii private
3. da, însă nu ştiu despre ce fel de organizaţie era vorba
4. nu
706. În ultimele 12 luni, aţi beneficiat (de asemenea) de ajutor din partea unor alte
persoane, care nu lucrează în domeniul îngrijirii?
1. da 
2. nu  treceţi la 710
Numărul de ordine al persoanelor care
l-au ajutat pe R
1
2
3
4
5
707. Din partea cui aţi primit acest ajutor?
Înregistraţi până la 5 persoane în acest rând. Se
codifică pe baza Listei de Furnizori şi beneficiari.

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

708. Această persoană locuia în perioada 1. da
2. nu
respectivă în aceeaşi gospodărie cu dvs.?

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

709. Persoana respectivă, [adică partenerul, ruda 1. da
dvs. etc.] a fost plătită pentru acest ajutor?
2. nu

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

710. Pe parcursul ultimelor 12 luni, aţi oferit altor persoane ajutor pentru efectuarea
activităţilor obişnuite, cum ar fi mâncatul, ridicatul din pat, îmbrăcatul, spălatul sau
folosirea toaletei? Nu vă referiţi la ajutorul pe care l-aţi oferit eventual copiilor mici.
1. da 
2. nu  treceţi la 713
Dacă R lucrează în domeniul serviciilor de îngrijire, nu se va avea în vedere decât ajutorul pe care îl acordă în
afara serviciului.

Numărul de ordine al persoanelor
care au beneficiat de ajutor din
partea R
1
2
3
4
5
711. Cui i-aţi oferit ajutorul?
Înregistraţi până la 5 persoane în acest rând. Se codifică pe
baza Listei de Furnizori şi beneficiari.
712. Locuiaţi împreună cu această persoană în 1. da
2. nu
aceeaşi gospodărie în perioada respectivă?

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|
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Sprijinul afectiv
713. Pe parcursul ultimelor 12 luni, aţi vorbit cu cineva despre experienţele şi sentimentele
dvs. personale?
1. da 
2. nu  treceţi la 716
Numărul de ordine al persoanelor cu
care a vorbit R
1
2
3
4
5
714. Cu cine aţi vorbit?
Înregistraţi până la 5 persoane în acest rând. Se codifică
pe baza Listei de Furnizori şi beneficiari.
715. Locuiaţi împreună cu această persoană în 1. da
2. nu
aceeaşi gospodărie în perioada respectivă?

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

716. Pe parcursul ultimelor 12 luni, v-a vorbit cineva despre experienţele şi sentimentele
sale personale?
Dacă unul dintre rolurile R în cadrul meseriei sale este de a asculta problemele oamenilor, nu se va avea în
vedere decât ajutorul pe care îl acordă în afara serviciului.
1. da 
2. nu  treceţi la 719
Numărul de ordine al persoanelor care
au vorbit cu R
1
2
3
4
5
717. Despre cine era vorba?
Înregistraţi până la 5 persoane în acest rând. Se
codifică pe baza Listei de Furnizori şi beneficiari.
718. Locuiaţi împreună cu această persoană în 1. da
2. nu
aceeaşi gospodărie în perioada respectivă?

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

Controlul

Citeşte
variantele
a-e

719. În ce măsură credeţi că veţi putea ţine sub control următoarele domenii ale vieţii dvs.
pe parcursul următorilor 3 ani?

a. situaţia dvs. financiară
b. munca dvs.
c. condiţiile dvs. de locuit
d. sănătatea dvs.
e. viaţa dvs. de familie

deloc

puţin

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

destul de
mult
3
3
3
3
3

foarte
mult
4
4
4
4
4

nu e cazul
99
99
99
99
99
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Starea sufletească

Citeşte
variantele a-f

720. Vă voi citi acum şase afirmaţii despre experienţele sau stările pe care oamenii le au în
mod obişnuit. Pentru fiecare dintre ele, indicaţi în ce măsură sunt adevărate în cazul dvs.
sau aţi trecut prin aceste stări în ultimul timp.
mai mult sau
da
nu
Afirmaţii
mai puţin
a. Sunt multe persoane la care pot apela atunci când am necazuri
1
2
3
b. Mă încearcă un sentiment general de inutilitate
1
2
3
c. Simt nevoia să am lume în jur
1
2
3
d. Sunt multe persoane în jurul meu pe care pot conta în orice situaţie
1
2
3
e. Adesea mă simt respins
1
2
3
f. Sunt destule persoane de care mă simt apropiat
1
2
3

Citeşte variantele
a-g

721. Cât de des aţi trecut prin următoarele experienţe sau stări pe parcursul ultimei săptămâni?
rareori sau
(aproape)
uneori
des
Experienţe sau stări
niciodată
tot timpul
a. Am simţit că nu pot scăpa de tristeţe şi melancolie
1
2
3
4
nici singur, nici cu ajutorul familiei sau prietenilor
b. M-am simţit deprimat
1
2
3
4
c. M-am gândit că viaţa mea este un eşec
1
2
3
4
d. Am fost cuprins de teamă
1
2
3
4
e. M-am simţit singur
1
2
3
4
f. Am avut accese de plâns
1
2
3
4
g. M-am simţit trist
1
2
3
4

8. ACTIVITATEA ŞI VENITURILE RESPONDENTULUI(EI)
Instrucţiuni pentru anchetator: În această parte a chestionarului sunt prevăzute secţiuni paralele
pentru diferite categorii de persoane, în funcţie de activităţile pe care le desfăşoară.
801. La începutul interviului aţi declarat că aveţi statutul ocupaţional de….
Instrucţiuni pentru anchetator: Căutaţi răspunsul în Fişa gospodăriei, încercuiţi mai jos codul corespunzător şi
treceţi la secţiunea indicată.
1. salariat
 treceţi la textul aflat înainte de 832
2. persoană în concediu de maternitate sau de îngrijire a copilului  continuaţi cu 802
3. lucrător pe cont propriu
 treceţi la textul aflat înainte de 832
4. patron
 treceţi la textul aflat înainte de 832
5. ajutor familial
 treceţi la textul aflat înainte de 832
6. şomer
 treceţi la 808
7. pensionar
 treceţi la 816
8. elev sau student
 treceţi la 812
9. casnică
 treceţi la 822
10. militar în termen
 treceţi la 826
11. persoană care suferă de o boală prelungită sau un handicap
permanent şi primeşte ajutor special pentru handicapaţi
 treceţi la 820
12. persoană care suferă de o boală prelungită sau un handicap
permanent şi nu primeşte ajutor special pentru handicapaţi
 treceţi la 820
13. altă situaţie, şi anume________________________
 treceţi la 831
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Întrebări pentru persoanele care sunt în concediu de maternitate sau
concediu pentru îngrijirea copilului
802. Sunteţi în concediu de maternitate sau concediu pentru îngrijirea copilului?
1. în concediu de maternitate (ca mamă)
2. în concediu pentru îngrijirea copilului (ca tată)
3. în concediu pentru îngrijirea copilului (ca mamă)
803. Când aţi început acest concediu?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
804. În ce măsură sunteţi mulţumit(ă) de faptul că vă aflaţi în concediu de maternitate sau
concediu pentru îngrijirea copilului? Alegeţi o valoare de pe această scală.
0

1

2

3

Total nemulţumit

4

5
Aşa şi aşa

6

7

8

9

10
Total mulţumit

805. În cursul săptămânii trecute aţi lucrat pentru salariu sau alte venituri în bani ori în
natură, ocazional sau excepţional, ca salariat, patron sau lucrător pe cont propriu?
1. da

2. nu

806. Veţi avea posibilitatea de a vă relua serviciul după ce se termină concediul de
maternitate sau concediul pentru îngrijirea copilului?
1.da 
2. nu 
807. a. Intenţionaţi să vă reluaţi serviciul
după încheierea concediului?
1. sigur nu
2. probabil nu
3. probabil da
4. sigur da

Treceţi la textul aflat înainte de 832

b. Aţi dori să vă reluaţi serviciul
după încheierea concediului?
1. da
2. nu
3. nu sunt sigur(ă)

Treceţi la textul aflat înainte de 832

Întrebări pentru şomeri
808. Când aţi devenit şomer(ă)?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
809. În ce măsură sunteţi mulţumit(ă) de faptul că sunteţi şomer(ă)? Alegeţi o valoare de
pe această scală.
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Total nemulţumit

Aşa şi aşa

Total mulţumit

810. Aţi dori să vă angajaţi sau să porniţi o afacere proprie în următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da
811. Aţi avut un loc de muncă sau o afacere proprie chiar înainte de a deveni şomer?
1. da treceţi la textul aflat înainte de 828
2. nu  treceţi la 831
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Întrebări pentru persoanele care îşi urmează studiile
812. De când urmaţi studiile actuale într-o unitate de învăţământ?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
813. În ce măsură sunteţi mulţumit(ă) de faptul că vă urmaţi studiile actuale într-o unitate
de învăţământ? Alegeţi o valoare de pe această scală.
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Total nemulţumit

Aşa şi aşa

Total mulţumit

814. Aţi dori să vă întrerupeţi studiile în următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da
815. Aţi avut un loc de muncă sau o afacere proprie chiar înainte de a începe această şcoală
sau aceste cursuri?
1. da  treceţi la textul aflat înainte de 828
2. nu  treceţi la 831

Întrebări pentru pensionari
816. Când v-aţi pensionat?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
817. În ce măsură sunteţi mulţumit(ă) de faptul că sunteţi pensionar(ă)? Alegeţi o valoare
de pe această scală.
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Total nemulţumit

Aşa şi aşa

Total mulţumit

818. Intenţionaţi să lucraţi undeva în următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da
819. Aţi avut un loc de muncă sau o afacere proprie chiar înainte de a vă pensiona?
1. da  treceţi la textul aflat înainte de 828
2. nu  treceţi la 831

Întrebări pentru persoanele bolnave sau care suferă de un handicap
permanent
820. Intenţionaţi să lucraţi undeva sau să începeţi o afacere proprie în următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da
821. Aţi avut un loc de muncă sau o afacere proprie chiar înainte să apară boala cronică sau
handicapul dvs.?
1. da  treceţi la textul aflat înainte de 828
2. nu  treceţi la 831
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Întrebări pentru persoanele care desfăşoară doar activităţi casnice
822. De când sunteţi casnică?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
823. În ce măsură sunteţi mulţumit(ă) de faptul că sunteţi casnică? Alegeţi o valoare de pe
această scală.
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Total nemulţumit

Aşa şi aşa

Total mulţumit

824. Aţi dori să lucraţi undeva în următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da
825. Aţi avut un loc de muncă sau o afacere proprie chiar înainte de să deveniţi casnică?
1. da  treceţi la textul aflat înainte de 828
2. nu  treceţi la 831

Întrebări pentru persoanele care îşi satisfac serviciul militar
826. Aţi avut un loc de muncă sau o afacere proprie chiar înainte de a începe serviciul
militar?
1. da  treceţi la 828
2. nu
827. Intenţionaţi să lucraţi undeva în următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da

Locul de muncă anterior
Vă voi adresa acum câteva întrebări despre locul dvs. de muncă anterior sau afacerea
anterioară în care eraţi implicat. Dacă eraţi implicat în două sau mai multe activităţi sau
afaceri, vorbiţi doar despre cea care ocupa cea mai mare parte a programului dvs. de lucru.
828. Care a fost ultima dvs. ocupaţie?
___________________________________________________________ |__|__|

Citeşte
variantele 1-6

829. Statutul dvs. profesional la ultimul loc de muncă a fost:
1. salariat
2. lucrător pe cont propriu în activităţi neagricole
3. patron
4. lucrător pe cont propriu în activităţi agricole
5. ajutor familial
6. zilier
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830. De ce aţi încetat să lucraţi la locul de muncă anterior? Indicaţi principalul motiv.
1. concediere (închiderea unităţii, disponibilizare, desfacerea contractului de muncă etc.) sau pensionare
înainte de termen din voinţa angajatorului
2. pensionare pentru limită de vârstă
3. s-a încheiat contractul / a fost un loc de muncă temporar
4. am vândut / am închis firma proprie sau a familiei
5. căsătorie
6. am născut / a trebuit să am grijă de copii
7. a trebuit să am grijă de persoane bătrâne, bolnave sau cu handicap
8. a trebuit să mă mut într-un alt loc din cauza locului de muncă al partenerului(ei) / soţului (iei)
9. ca să urmez nişte studii
10. pentru satisfacerea serviciului militar  treceţi la 864
11. din cauza unei boli sau a unui handicap
12. am vrut să mă pensionez sau să trăiesc din mijloace proprii
13. alt motiv, şi anume __________________________________

Întrebări pentru persoanele care nu au declarat că lucrează
831. În cursul săptămânii trecute (de luni până duminică inclusiv) aţi lucrat ca salariat sau
ca lucrător pe cont propriu?
1. da 
2. nu  treceţi la 864

Întrebări pentru persoanele care lucrează
Întrebările următoare se referă la locul dvs. de muncă.
Dacă lucraţi în mai multe locuri de muncă sau aveţi mai multe afaceri, următoarele întrebări
se vor referi doar la locul de muncă sau afacerea care ocupă cea mai mare parte a
programului dvs. de lucru.
Dacă sunteţi în concediu de maternitate sau concediu pentru îngrijirea copilului, întrebările
următoare se referă la locul de muncă unde lucraţi înainte de a intra în acest concediu.
832. Ce ocupaţie aveţi în prezent?
___________________________________________________________ |__|__|
833. Când aţi început să lucraţi la acest loc de muncă/ să aveţi această afacere?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
834. Lucraţi cu program complet sau parţial?
1. cu program complet
2. cu program parţial
835. Câte ore pe săptămână lucraţi în mod obişnuit în acest loc de muncă, inclusiv orele
suplimentare?
|__|__| ore pe săptămână
836. Care dintre următoarele afirmaţii descrie cel mai bine locul dumneavoastră de muncă
unde lucraţi?
1. de obicei lucrez într-un anumit loc, nu acasă
2. de obicei lucrez acasă
3. de obicei lucrez o parte din săptămână acasă, şi cealaltă parte într-un alt loc
4. de obicei lucrez în diferite locuri
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837. Care este programul dvs. de lucru obişnuit?
Alegeţi dintre răspunsurile următoare.
a. De obicei:
b. Din când în când:
1. în timpul zilei
1. în timpul zilei
2. seara
2. seara
3. noaptea
3. noaptea
4. dimineaţa devreme
4. dimineaţa devreme
5. la sfârşitul săptămânii
5. la sfârşitul săptămânii
6. programul de lucru se schimbă periodic
6. programul de lucru se schimbă periodic
7. două sau mai schimburi / în ture
7. două sau mai schimburi / în ture
8. când sunt chemat
8. când sunt chemat
9. program de lucru variabil
9. program de lucru variabil
10. un alt tip de program de lucru
10. un alt tip de program de lucru

838. Care este statutul dvs. profesional?
1. salariat
 continuaţi cu 839
2. lucrător pe cont propriu în activităţi neagricole  treceţi la 850
3. patron
 treceţi la 850
4. lucrător pe cont propriu în activităţi agricole  treceţi la 850
5. ajutor familial
 treceţi la 850
6. zilier
 treceţi la 850

Întrebări pentru salariaţi
839. În ce măsură sunteţi mulţumit(ă) de locul de muncă actual? Alegeţi o valoare de pe
această scală.
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Total nemulţumit

Aşa şi aşa

Total mulţumit

840. Conduceţi sau coordonaţi activitatea altor persoane?
1. da
2. nu
841. Care este structura pe sexe a personalului unităţii sau instituţiei în care vă desfăşuraţi
activitatea ?
1. în majoritate bărbaţi
2. în majoritate femei
3. bărbaţi şi femei în părţi egale

Citeşte
variantele 1-6

842. Care este forma de proprietate a firmei sau instituţiei în care lucraţi?
1. de stat
2. privată
3. mixtă (de stat şi privată)
4. cooperatistă
5. publică de interes naţional şi local
6. altă formă
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Citeşte
variantele a-d

843. Aveţi dreptul la vreunul din următoarele servicii sau avantaje fie în mod gratuit, fie
subvenţionat, serviciile fiind plătite de firma sau instituţia la care lucraţi?

a. îngrijirea copilului sau creşă/ grădiniţă
b. servicii de sănătate sau asigurări medicale
c. educaţie şi formare profesională
d. locuinţă

Da

Nu

1
1
1
1

2
2
2
2

844. Angajatorul dvs. acceptă programul de lucru flexibil din motive personale, cum ar fi de
exemplu programul adaptat la orarul copiilor?
1. da
2. nu
97. nu ştiu
845. Contractul dvs. de muncă actual, dacă deţineţi un astfel de contract, este pe perioadă
nedeterminată sau pe perioadă determinată?
1. pe perioadă nedeterminată
2. pe perioadă determinată
3. nu are contract de muncă
846. Care dintre următoarele variante descrie cel mai bine continuitatea sau lipsa de
continuitate a activităţii dvs.?
1. este continuă cel puţin 6 luni din an
4. ocazională
2. sezonieră
5. altă situaţie
3. cu întreruperi
847. În ce măsură sunteţi mulţumit(ă) de siguranţa locului dvs. de muncă? Alegeţi o valoare
de pe această scală.
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Total nemulţumit

Aşa şi aşa

Total mulţumit

848. Intenţionaţi să vă mutaţi la o altă firmă (instituţie) sau să porniţi o afacere în următorii
3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da
849. Intenţionaţi să renunţaţi la statutul de salariat în următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da

Treceţi la 855
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Întrebări pentru patroni şi lucrători pe cont propriu (în activităţi agricole şi
neagricole)
850. În ce măsură sunteţi mulţumit(ă) de faptul că sunteţi lucrător pe cont propriu(ă)?
Alegeţi o valoare de pe această scală.
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Total nemulţumit

Aşa şi aşa

Total mulţumit

851. Câţi angajaţi plătiţi aveţi, inclusiv membrii de familie care lucrează ca salariaţi?

Numărul de angajaţi |__|__|__|

000. nu are salariaţi

852. Ce aşteptări aveţi în ceea ce priveşte dezvoltarea firmei sau fermei dvs. pe parcursul
următorilor 3 ani? Consideraţi că firma sau ferma …
1. va creşte şi se va extinde
2. va continua să meargă la fel ca în prezent
3. va merge mai prost
4. probabil veţi renunţa la ea
97. nu ştiu
99. nu e cazul
853. Intenţionaţi să porniţi o nouă afacere sau să vă angajaţi în următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da
854. Intenţionaţi să renunţaţi la statutul actual în următorii 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da

Continuaţi cu 855

Întrebări pentru toate persoanele care lucrează
855. De câte ori v-aţi confruntat cu fiecare dintre situaţiile de mai jos pe parcursul ultimelor 3 luni?

Citeşte variantele a-d

Situaţii

a. Am venit prea obosit(ă) de la serviciu ca să mai
fac treabă în casă
b. Mi-a venit greu să-mi îndeplinesc îndatoririle în
familie din cauză că petrec prea mult timp la
serviciu
c. Am ajuns la serviciu prea obosit(ă) ca să mai
pot lucra cum trebuie din cauza treburilor casnice
d. Mi s-a părut dificil să mă concentrez la serviciu
din cauza problemelor familiale

de mai multe
ori pe
săptămână

de mai
multe ori
pe lună

o dată sau
de două ori
pe lună

niciodată

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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Verificare: R are peste 45 de ani şi nu s-a pensionat? Vezi Fişa gospodăriei
da  continuaţi 
nu  treceţi la 860

856. Intenţionaţi să vă pensionaţi la termen sau înainte de termen pe parcursul următorilor 3 ani?
1. sigur nu
3. probabil da
2. probabil nu
4. sigur da

Citeşte variantele
a-g

857. Dacă ar fi să vă pensionaţi în următorii 3 ani, credeţi că ar fi mai bine sau mai rău în
ceea ce priveşte…

a. libertatea dvs. de a face ce vreţi
b. situaţia dvs. financiară
c. părerea oamenilor despre dvs.
d. bucuria şi satisfacţiile pe care le puteţi obţine de la viaţă
e. starea dvs. de sănătate
f. apropierea dintre dvs. şi partenerul(a) / soţul(ia) dvs.
g. apropierea dintre dvs., copiii şi nepoţii dvs.

mult
mai
bine

mai
bine

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

nici
mai
bine,
nici
mai rău
3
3
3
3
3
3
3

mai
rău

mult
mai
rău

nu e
cazul

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

99
99
99
99
99
99
99

Citeşte
variantele
a-d

858. În ce măsură ar depinde decizia dvs. de a vă pensiona în următorii 3 ani de următorii
factori?
deloc
puţin
destul de
foarte
nu e
mult
mult
cazul
a. situaţia dvs. financiară
1
2
3
4
99
b. munca dvs.
1
2
3
4
99
c. sănătatea dvs.
1
2
3
4
99
d. viaţa dvs. de familie
1
2
3
4
99

Citeşte variantele
a-d

859. Deşi consideraţi poate că decizia de a vă pensiona vă aparţine exclusiv dvs., este foarte
probabil ca şi alţii să aibă diverse păreri despre ce ar trebui să faceţi. În ce măsură sunteţi
sau nu de acord cu aceste afirmaţii, alegând dintre răspunsurile următoare.

a. Partenerul(a) / soţul(ia) crede că ar
trebui să vă pensionaţi
b. Copiii dvs. cred că ar trebui să vă
pensionaţi
c. Majoritatea prietenilor dvs. cred că
ar trebui să vă pensionaţi
d. Majoritatea rudelor dvs. cred că ar
trebui să vă pensionaţi

acord
total

acord

nici acord,
nici dezacord

dezacord

dezacord
total

nu e
cazul

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99
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Alte locuri de muncă sau activităţi
860. În prezent obţineţi venituri şi dintr-un alt loc de muncă sau o altă activitate / afacere?
Puteţi să vă gândiţi la orice fel de activităţi, cum ar fi munca cu program parţial, muncile
ocazionale, munca la domiciliu, un al doilea loc de muncă, activitatea ca lucrător pe cont
propriu, o mică afacere sau activităţile agricole.
1. da 
2. nu  treceţi la 864
861. Despre ce fel de ocupaţie este vorba?
___________________________________________________________ |__|__|
862. Câte ore petreceţi în mod obişnuit pe săptămână în acest alt loc de muncă sau cu
activitatea / afacerea respectivă, inclusiv orele suplimentare?
|__|__| ore pe săptămână

Citeşte
variantele 1-6

863. Care este statutul dvs. profesional în această activitate?
1. salariat
2. lucrător pe cont propriu în activităţi neagricole
3. patron
4. lucrător pe cont propriu în activităţi agricole
5. ajutor familial
6. zilier

53

Veniturile respondentului (ei)

de câte ori

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

Notaţi suma şi treceţi la 865 pentru următorul tip de
venit.

97. nu ştiu  continuaţi cu 867
98. refuză  treceţi la 865 pentru următorul tip

de venit.

1. Sub 280 lei (RON)
2. Între 281 şi 500 lei (RON)
3. Între 501 şi 1.200 lei (RON)
4. Între 1.201 şi 1.900 lei (RON)
5. Între 1.901 şi 2.600 lei (RON)
6. Între 2.601 şi 3.300 lei (RON)
7. Între 3.301 şi 4.000 lei (RON)
8. Între 4.001 şi 4.700 lei (RON)
9. Între 4.701 şi 5.400 lei (RON)
10. Peste 5.400 lei (RON)
97. nu ştiu
98. refuză să răspundă

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

|__|__|

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

|__|__|

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

867. Spuneţi-mi care este
intervalul aproximativ în care
se încadrează valoarea medie
netă a sumelor încasate în
ultimele 12 luni.

|__|__|

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

Dacă sunteţi salariat, aveţi în vedere
şi veniturile obţinute din orele
suplimentare pe care le efectuaţi în
mod curent. Menţionaţi valoarea netă,
adică suma încasată concret.

|__|__|

8

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

865. De câte ori aţi încasat
acest(e) venituri pe parcursul
ultimelor 12 luni?
866. Care a fost valoarea
medie netă a sumelor încasate
în ultimele 12 luni?

|__|__|

7

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

Înregistraţi toate formele de venituri
încasate de R.

2

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

864. De care dintre aceste
tipuri de venituri aţi beneficiat
dvs. personal pe parcursul
ultimelor 12 luni?

1
1.venituri salariale obţinute din activitatea de bază, la
principalul loc de muncă
2. venituri din activităţi pe cont propriu obţinute din
activitatea de bază, la principalul loc de muncă
3. venituri obţinute din activităţi suplimentare
4. pensie pentru limită de vârstă
5. indemnizaţie de veteran de război sau de văduvă de război
6.pensie de invaliditate, pensie de boală, pensie de urmaş,
indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă
7. ajutor de şomaj
8. ajutor social (de tip pensie)
9. bursă de studii
10.indemnizaţie de maternitate sau pentru creşterea copilului
11.alte venituri
12. nici un venit  treceţi la secţiunea 9

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

În lista alăturată sunt enumerate
diferite tipuri de venituri.

Numărul de ordine al venitului
3
4
5
6

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

Treceţi la 865 pentru următorul tip de venit.
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9. ACTIVITATEA ŞI VENITURILE PARTENERULUI
Instructiuni pentru anchetator: În această parte a chestionarului sunt prevăzute secţiuni paralele privind
partenerul(a) respondentului(ei), în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară.
Verificare:

R are un partener cu care locuieşte împreună? Vezi Fişa gospodăriei.

da  continuaţi


nu


R are un partener cu care nu locuieşte împreună? Vezi 306
da  continuaţi 

nu  treceţi la 1001

Vă voi adresa acum câteva întrebări despre munca şi activităţile de zi cu zi ale
partenerului(ei) / soţului(iei) dvs.
901. a. La începutul interviului aţi declarat că statutul ocupaţional al partenerului(ei) /
soţului(ei) dvs. este [răspunsul din Fişa gospodăriei sau răspunsul la întrebarea 315]
Instrucţiuni pentru anchetator: Căutaţi răspunsul la Statutul ocupaţional din Fişa gospodăriei sau la
întrebarea 315, încercuiţi mai jos codul corespunzător şi apoi treceţi la secţiunea corespunzătoare indicată.

salariat
 treceţi la textul aflat înainte de 921
persoană în concediu de maternitate sau de îngrijire a copilului  continuaţi cu 902
lucrător pe cont propriu
 treceţi la textul aflat înainte de 921
patron
 treceţi la textul aflat înainte de 921
ajutor familial
 treceţi la textul aflat înainte de 921
şomer
 treceţi la 907
pensionar
 treceţi la 911
elev / student
 treceţi la 909
casnică
 treceţi la 914
militar în termen
 treceţi la 916
persoană care suferă de o boală prelungită sau un handicap,
permanent, şi primeşte ajutor special pentru handicapaţi
 treceţi la 913
12. persoană care suferă de o boală prelungită sau un handicap
permanent şi nu primeşte ajutor special pentru handicapaţi  treceţi la 913
13. altă situaţie
 treceţi la 920
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Întrebări pentru persoanele al căror parteneră este în concediu de maternitate
sau a căror parteneră/partener este în concediu pentru îngrijirea copilului
902. Partenerul(a) / soţul(ia) dvs. este în concediu de maternitate sau concediu pentru
îngrijirea copilului?
1. în concediu de maternitate (ca mamă)
2. în concediu pentru îngrijirea copilului (ca tată)
3. în concediu pentru îngrijirea copilului (ca mamă)
903. Când a început partenerul(a) / soţul(ia) dvs. acest concediu?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
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904. În cursul săptămânii trecute, partenerul(a) / soţul(ia) dvs. a lucrat pentru venituri în
bani ori în natură, ocazional sau excepţional, ca salariat, patron sau lucrător pe cont propriu?
1. da
2. nu
905. Partenerul(a) / soţul(ia) dvs. va avea posibilitatea de a-şi relua serviciul după ce se
termină concediul de maternitate sau concediul pentru îngrijirea copilului?
1. da 
2. nu 
906. a. Partenerul(a) / soţul(ia) dvs.
intenţionează să-şi reia serviciul după
încheierea concediului?
1. da
2. nu
3. partenerul nu este sigur
97. nu ştiu

906. b. Partenerul(a) / soţul(ia) dvs. ar
dori să-şi reia serviciul după încheierea
concediului?
1. da
2. nu
3. partenerul nu este sigur
97. nu ştiu

Treceţi la textul aflat înainte de 921

Întrebări pentru persoanele al căror partener este şomer
907. Când a devenit şomer(ă)?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
908. Partenerul(a) / soţul(ia) dvs. a avut un loc de muncă sau o afacere proprie chiar
înainte de a deveni şomer(ă)?
1. da  treceţi la textul aflat înainte de 917
2. nu  treceţi la 920

Întrebări pentru persoanele al căror partener îşi urmează studiile
909. De când urmează partenerul(a) / soţul(ia) dvs. studiile într-o unitate de învăţământ?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
910. Partenerul(a) / soţul(ia) dvs. a avut un loc de muncă sau o afacere proprie chiar
înainte de a-şi începe studiile sau pregătirea?
1. da  treceţi la textul aflat înainte de 917
2. nu  treceţi la 920

Întrebări pentru persoanele al căror partener este pensionar
911. Când s-a pensionat partenerul(a) / soţul(ia) dvs.?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
912. Partenerul(a) / soţul(ia) dvs. a avut un loc de muncă sau o afacere proprie chiar
înainte de a se pensiona?
1. da  treceţi la textul aflat înainte de 917
2. nu  treceţi la 920
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Întrebări pentru persoanele al căror partener este bolnav sau suferă de un
handicap permanent
913. Partenerul(a) / soţul(ia) dvs. a avut un loc de muncă sau o afacere proprie chiar
înainte să apară boala cronică sau handicapul său?
1. da  treceţi la textul aflat înainte de 917
2. nu  treceţi la 920

Întrebări pentru persoanele al căror partener desfăşoară doar activităţi
casnice
914. De când este partenerul(a) / soţul(ia) dvs. casnic(ă)?
luna |__|__| şi anul |__|__|__|__|
915. Partenerul(a) / soţul(ia) dvs. a avut un loc de muncă sau o afacere proprie chiar
înainte de a începe să desfăşoare doar activităţi casnice?
1. da  treceţi la textul aflat înainte de 917
2. nu  treceţi la 920

Întrebări pentru persoanele al căror partener îşi satisface serviciul militar
Instructiuni pentru anchetator: Dacă respondentul este femeie, continuă cu întrebarea 916. Dacă este bărbat,
treceţi la 917.
916. Partenerul/ soţul dvs. a avut un loc de muncă sau o afacere proprie chiar înainte de a
începe serviciul militar?
1. da 
2. nu  treceţi la 936

Locul de muncă anterior al partenerului/partenerei sau soţului/soţiei
Vă voi adresa acum câteva întrebări despre ultimul loc de muncă al partenerului(ei) /
soţului(iei) dvs. Dacă era implicat în două sau mai multe activităţi sau afaceri, vorbiţi doar
despre cea care ocupa cea mai mare parte a programului său de lucru.
917. Care a fost ultima sa ocupaţie?
________________________________________ |__|__|

Citeşte
variantele
1-6

918. Care a fost ultimul său statut profesional?
1. salariat
2. lucrător pe cont propriu în activităţi neagricole
3. patron
4. lucrător pe cont propriu în activităţi agricole
5. ajutor familial
6. zilier
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919. De ce a încetat partenerul(a) / soţul(ia) să lucreze în locul de muncă anterior? Indicaţi
principalul motiv.
1. concediere (închiderea unităţii, disponibilizare, desfacerea contractului de muncă etc.) sau pensionare înainte
de termen din voinţa angajatorului
2. pensionare pentru limită de vârstă
3. s-a încheiat contractul / a fost un loc de muncă temporar
4. a vândut / a închis firma proprie sau a familiei
5. căsătorie
6. a născut / a trebuit să aibă grijă de copii
7. a trebuit să aibă grijă de persoane bătrâne, bolnave sau cu handicap
8. a trebuit să se mute într-un alt loc din cauza locului de muncă al respondentului(ei)
9. ca să urmeze nişte studii
10. pentru satisfacerea serviciului militar  treceţi la 936
11. din cauza unei boli sau a unui handicap
12. a vrut să se pensioneze sau să trăiască din mijloace proprii
13. alt motiv ___________________

Întrebări pentru persoanele care nu au declarat că partenerul lucrează
920. În cursul săptămânii trecute, partenerul(a) / soţul(ia) dvs. a lucrat pentru venituri în
bani ori în natură, ocazional sau excepţional, ca salariat, patron sau lucrător pe cont propriu?
1. da 
2. nu  treceţi la 936

Întrebări pentru persoanele al căror partener lucrează
Vă voi adresa acum câteva întrebări despre locul de muncă actual sau afacerea
partenerului(erei) / soţului(iei) dvs.
Dacă este angajat(ă) în mai multe locuri de muncă sau implicat(ă) în mai multe afaceri,
vorbiţi doar despre locul de muncă sau afacerea care ocupă cea mai mare parte a
programului său de lucru.
Dacă partenerul(a) / soţul(ia) dvs. este în concediu de maternitate sau concediu pentru
îngrijirea copilului, întrebările următoare se referă la locul de muncă unde a lucrat înainte
de a intra în acest concediu.
921. Ce ocupaţie are partenerul(a) / soţul(ia) dvs. în prezent?
______________________________________________ |__|__|
97. nu ştiu nimic despre activitatea partenerului(ei)  treceţi la 936
922. Partenerul(a) / soţul(ia) dvs. lucrează cu program complet sau parţial?
1. cu program complet
2. cu program parţial
923. Câte ore pe săptămână lucrează în mod obişnuit partenerul(a) / soţul(ia) dvs. la acest
loc de muncă, inclusiv orele suplimentare?
|__|__| ore
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924. Care dintre următoarele afirmaţii descrie cel mai bine locul de muncă al partenerul(a) /
soţul(ia) dvs.?
1. de obicei lucrează într-un anumit loc, nu acasă
2. de obicei lucrează acasă
3. de obicei lucrează o parte din săptămână acasă şi cealaltă parte într-un alt loc
4. de obicei lucrează în diferite locuri
925. Care este programul de lucru obişnuit al partenerului(ei) / soţului(iei) dvs.? Alegeţi
dintre răspunsurile următoare:
Alegeţi dintre răspunsurile următoare.
a. De obicei:
b. Din când în când:
1. în timpul zilei
1. în timpul zilei
2. seara
2. seara
3. noaptea
3. noaptea
4. dimineaţa devreme
4. dimineaţa devreme
5. la sfârşitul săptămânii
5. la sfârşitul săptămânii
6. programul de lucru se schimbă periodic
6. programul de lucru se schimbă periodic
7. două sau mai schimburi / în ture
7. două sau mai schimburi / în ture
8. când sunt chemat
8. când sunt chemat
9. program de lucru variabil
9. program de lucru variabil
10. un alt tip de program de lucru
10. un alt tip de program de lucru

Citeşte
variantele 1-6

926. Care este statutul profesional al partenerul(a) / soţul(ia) dvs?
1. salariat
2. lucrător pe cont propriu în activităţi neagricole
3. patron
4. lucrător pe cont propriu în activităţi agricole
5. ajutor familial
6. zilier

 continuaţi cu 927
 treceţi la 932
 treceţi la 931
 treceţi la 932
 treceţi la 932
 treceţi la 932

Întrebări pentru persoanele al căror partener este salariat
927. Partenerul(a) / soţul(ia) dvs. conduce sau coordonează activitatea altor persoane?
1. da
2. nu
928. Care este forma de proprietate a firmei sau instituţiei în care lucrează partenerul(a) /
soţul(ia) dvs.?
1. de stat
4. cooperatistă
2. privată
5. publică de interes naţional şi local
3. mixtă (de stat şi privată)
6. altă situaţie
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Citeşte
variantele
a-d

929. Partenerul(a) / soţul(ia) dvs. are dreptul la vreunul dintre următoarele servicii sau
avantaje, fie în mod gratuit, fie subvenţionat, serviciile fiind plătite de firma sau instituţia la
care lucrează?
Da

Nu

Nu ştiu

1
1
1
1

2
2
2
2

97
97
97
97

a. îngrijirea copilului sau creşă/ grădiniţă
b. servicii de sănătate sau asigurări medicale
c. educaţie şi formare profesională
d. locuinţă

930. Angajatorul partenerului(ei) / soţului(iei) dvs. acceptă programul de lucru flexibil din
motive personale, cum ar fi de exemplu programul adaptat la orarul copiilor?
1. da
2. nu
97. nu ştiu

Treceţi la 932

Întrebare pentru persoanele al căror partener este patron
931. Câţi angajaţi plătiţi are partenerul(a) / soţul(ia) dvs., inclusiv membri de familie care
lucrează ca salariaţi?
Numărul de angajaţi |__|__|__|

Alte locuri de muncă sau activităţi ale partenerului
932. Partenerul(a) / soţul(ia) dvs. obţine venituri şi dintr-un alt loc de muncă sau altă
activitate / afacere? Puteţi să vă gândiţi la orice fel de activităţi, cum ar fi munca cu
program parţial, muncile ocazionale, munca la domiciliu, un al doilea loc de muncă,
activitate ca lucrător pe cont propriu, o mică afacere sau activităţi agricole.
1. da 
2. nu  treceţi la 936
933. Despre ce fel de ocupaţie este vorba?
___________________________________________________________ |__|__|
934. Câte ore pe săptămână petrece în mod obişnuit partenerul(a) / soţul(ia) dvs. în acest
alt loc de muncă sau în activitatea / afacerea respectivă, inclusiv orele suplimentare?
|__|__| ore

Citeşte
variantele 1-6

935. Care este statutul profesional la acest loc de muncă (sau activitate) ?
1. salariat
2. lucrător pe cont propriu în activităţi neagricole
3. patron
4. lucrător pe cont propriu în activităţi agricole
5. ajutor familial
6. zilier
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Veniturile partenerului(ei)

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

7

8

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

939. Spuneţi-mi care a fost
intervalul aproximativ în care se
încadrează valoarea medie netă a
sumelor încasate în ultimele 12 luni de
partenerul(a) / soţul(ia) dvs..

1. Sub 280 lei (RON)
2. Între 281 şi 500 lei (RON)
3. Între 501 şi 1.200 lei (RON)
4. Între 1.201 şi 1.900 lei (RON)
5. Între 1.901 şi 2.600 lei (RON)
6. Între 2.601 şi 3.300 lei (RON)
7. Între 3.301 şi 4.000 lei (RON)
8. Între 4.001 şi 4.700 lei (RON)
9. Între 4.701 şi 5.400 lei (RON)
10. Peste 5.400 lei (RON)
97. nu ştiu
98. refuză să răspundă

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

97. nu ştiu continuaţi cu 939
98. refuză să răspundă  treceţi la 937
pentru următorul tip de venit.

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

Dacă partenerul(a) / soţul(ia) este salariatul
unui angajator, aveţi în vedere şi veniturile
obţinute din orele suplimentare efectuate în
mod curent. Menţionaţi valoarea netă, adică
suma încasată concret.

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

Notaţi suma şi treceţi la 937 pentru
următorul tip de venit.

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

de câte ori

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

937. De câte ori a încasat
partenerul(a) / soţul(ia) dvs. acest
venit pe parcursul ultimelor 12 luni?
938. Care a fost valoarea medie netă a
sumelor încasate în ultimele 12 luni?

2

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

Înregistraţi toate formele de venituri
încasate de către partenerul(a) lui R.

1

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

936. De care dintre aceste tipuri de
venituri a beneficiat partenerul(a)
/ soţul(ia) dvs. personal pe
parcursul ultimelor 12 luni?

venituri salariale obţinute din activitatea de
bază, la principalul loc de muncă
2. venituri din activităţi pe cont propriu obţinute din
activitatea de bază, la principalul loc de muncă
3. venituri obţinute din activităţi suplimentare
4. pensie pentru limită de vârstă
5. indemnizaţie de veteran sau văduvă de război
6. pensie de invaliditate, pensie de boală, pensie
de urmaş, indemnizaţie pentru incapacitate
temporară de muncă
7. ajutor de şomaj
8. ajutor social (de tip pensie)
9. bursă de studii
10. indemnizaţie de maternitate sau pentru
creşterea copilului
11. alte venituri
12. nici un venit  treceţi la secţiunea 10
1.

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

În lista alăturată sunt enumerate diferite
tipuri de venituri.

Numărul de ordine al venitului
3
4
5
6

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

Treceţi la 937 pentru următorul tip de venit.
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10. AVEREA GOSPODĂRIEI, VENITURILE ŞI TRANSFERURILE
Averea gospodăriei şi privaţiunile economice
În cele ce urmează vă propun să vorbim despre situaţia financiară a gospodăriei dvs., adică
despre lucrurile pe care le aveţi în gospodărie şi pe care vi le puteţi permite, precum şi
despre veniturile şi transferurile de care beneficiază gospodăria dvs.
1001. Pentru fiecare dintre bunurile următoare, spuneţi-mi dacă el există în gospodăria dvs.
Nu contează dacă respectivul articol este proprietatea dvs., este închiriat sau vă este pus la
dispoziţie în vreun alt mod. Dacă nu deţineţi un anumit articol, spuneţi-mi dacă aţi vrea să-l
aveţi, dar nu vă puteţi permite, sau dacă nu îl aveţi din alte motive, de exemplu pentru că nu
vreţi să-l aveţi sau nu aveţi nevoie de el.

Citeşte variantele a-k

Bunuri de folosinţă îndelungată
a. televizor color
b. video recorder sau DVD player
c. maşină de spălat
d. cuptor cu microunde
e. calculator personal
f. maşină de spălat vase
g. telefon fix
h. telefon mobil
i. maşină sau microbus pentru folosinţă personală
j. o a doua maşină
k. o a doua locuinţă (de ex. o casă de vacanţă)

da
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

aş vrea, dar
nu-mi permit
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

nu am din
alte motive
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1002. Într-o gospodărie pot exista diferite surse de venituri, la venituri putând contribui
mai mulţi membri ai acesteia. Dacă vă gândiţi la veniturile lunare totale ale gospodăriei dvs.,
aţi spune că vă descurcaţi …
1. foarte greu
4. nici greu, nici uşor
6. uşor
2. greu
5. destul de uşor
7. foarte uşor
3. destul de greu

Citeşte variantele
a-f

1003. Există unele lucruri pe care mulţi oameni nu şi le pot permite, chiar dacă şi le-ar dori.
În gospodăria dvs. v-aţi putea permite aceste lucruri, dacă vi le-aţi dori?
a. căldură suficientă în casă
b. plecare în concediu cel puţin o săptămână pe an
c. înlocuirea mobilei uzate
d. cumpărarea unor haine noi, şi nu la mâna a doua
e. consumat carne, pui sau peşte din două în două zile
f. invitat prietenii sau familia la un pahar de băutură sau la o
masă cel puţin o dată pe lună

da
1
1
1
1
1

nu
2
2
2
2
2

1

2
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Citeşte
variantele
a-d

1004. În ultimele 12 luni aţi întârziat cu plăţile în gospodăria dvs., adică aţi fost în
incapacitatea de a face vreuna dintre următoarele plăţi până la termenul de scadenţă al
facturii?
a. chiria pentru locuinţă
b. ratele la creditul ipotecar
c. facturile la lumină, apă, gaze
d. ratele la diverse cumpărături făcute pe credit sau la
alte împrumuturi

da
1
1
1

nu
2
2
2

nu e cazul
99
99
99

1

2

99

1005. Dacă aveţi în vedere atât veniturile, cât şi cheltuielile din gospodăria dvs., aţi spune
că vă mai rămân de obicei nişte bani pe care aţi putea să-i economisiţi?
1. da
2. nu

Veniturile totale ale gospodăriei

Citeşte
variantele a-e

1006. În lista următoare sunt enumerate diferite tipuri de venituri. De care dintre aceste
tipuri de venituri a beneficiat gospodăria dvs. în ultimele 12 luni?
Tipuri de venituri
a. alocaţie de stat pentru copii
b. ajutor pentru încălzirea locuinţei sau pentru chirie
c. ajutor social (venit minim garantat, etc.)
d. ajutor în natură (nu în bani) de la stat (serviciu de
asistenţă socială)
e. venituri din chirii, dobânzi, asigurări sau alte proprietăţi

da
1
1
1

nu
2
2
2

1

2

1

2

Verificare:

În afara partenerului(ei) respondentului(ei), mai sunt şi alţi membri ai gospodăriei în vârstă
de peste 14 ani? Vezi Fişa gospodăriei.
da  continuaţi 

nu  treceţi la 1008

Citeşte variantele a-k

1007. Iată o altă listă cu diferite tipuri de venituri. Mi-aţi spus deja dacă de aceste venituri
beneficiaţi dvs. sau partenerul(a) / soţul(ia) dvs. Mai este cineva în gospodăria dvs. care a
obţinut vreunul din aceste venituri pe parcursul ultimelor 12 luni?
da
nu
Tipuri de venituri
a. salariu
1
2
b. venituri din activităţi pe cont propriu
c. pensie alimentară
1
2
d. bursă de studii
1
2
e. indemnizaţie de maternitate, indemnizaţie pentru creşterea copilului
1
2
f. ajutor de şomaj sau indemnizaţie pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă
1
2
g. pensie de invaliditate, pensie de boală, indemnizaţie pentru incapacitate temporară
de muncă
1
2
h. pensie pentru limită de vârstă
1
2
i. ajutor social (de tip pensie)
1
2
j. indemnizaţie de veteran de război sau de văduvă de război
1
2
k. alte venituri, şi anume______________________________________________
1
2
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1008. Care a fost valoarea medie netă a veniturilor tuturor membrilor gospodăriei dvs. pe
parcursul ultimelor 12 luni?
|__|__|__|__|__|__| lei (RON) pe L
A  treceţi la 1010
97. nu ştiu, nu-mi dau seama
 continuaţi cu 1009
98. refuză să răspundă
 treceţi la 1010
Instrucţiuni pentru anchetator: Dacă R nu menţionează o sumă lunară, insistaţi:

1009. Spuneţi-mi în ce interval se încadrează aproximativ venitul lunar net al gospodăriei dvs.
1. Sub 280 lei (RON)
7. Între 3.301 şi 4.000 lei (RON)
2. Între 281 si 500 lei (RON)
8. Între 4.001 şi 4.700 lei (RON)
3. Între 501 şi 1.200 lei (RON)
9. Între 4.701 şi 5.400 lei (RON)
4. Între 1.201 şi 1.900 lei (RON)
10. Peste 5.400 lei (RON)
5. Între 1.901 şi 2.600 lei (RON)
97. nu ştiu
6. Între 2.601 şi 3.300 lei (RON)
98. refuză să răspundă

Transferuri monetare şi moşteniri
1010. Pe parcursul ultimelor 12 luni, dvs. sau partenerul(a) / soţul(ia) dvs. aţi primit o dată,
ocazional sau periodic bani, proprietăţi sau bunuri de valoare substanţială de la o persoană
din afara gospodăriei?
Aveţi în vedere şi terenurile şi proprietăţile sau moştenirile care v-au fost transferate dvs.
sau partenerului(ei) / soţului(iei) dvs. în această perioadă.
1. da 
2. nu  treceţi la 1015

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

1013. A fost vorba de un singur
transfer, unul ocazional sau
periodic?
1014. Care a fost valoarea totală
a banilor, activelor sau bunurilor
pe care dvs. sau partenerul(a) /
soţul(ia) dvs. le-aţi primit de la
această persoană pe parcursul
ultimelor 12 luni?

1. da  treceţi la 1014
2. nu
1. unul singur
2. ocazional
3. periodic

|__|__|

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

1011. Cine v-a dat aceste lucruri?
Înregistraţi până la 5 persoane în acest
rând. Se codifică pe baza Listei de
Furnizori şi beneficiari.
1012. Era vorba de o moştenire?

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

Numărul de ordine al persoanei care i-a
dat lui R sau partenerului bani, bunuri
şi / sau proprietăţi
1
2
3
4
5

Reveniţi la 1012 pentru următoarea persoană. Dacă nu s-au mai menţionat şi alte persoane, continuaţi 
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1015. Pe parcursul ultimelor 12 luni, dvs. sau partenerul(a) / soţul(ia) dvs. aţi oferit o dată,
ocazional sau periodic bani, active sau bunuri de valoare substanţială unei persoane din
afara gospodăriei dvs.? Aveţi în vedere şi terenurile şi alte proprietăţi imobiliare pe care leaţi oferit cuiva dvs. sau partenerul(a) / soţul(ia) dvs. în această perioadă.
1. da 
2. nu  treceţi la 1101

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

1017. A fost vorba de un singur transfer, 1. unul singur
2. ocazional
unul ocazional sau periodic?
3. periodic
1018. Care a fost valoarea totală a banilor,
activelor sau bunurilor pe care dvs. sau
partenerul(a) / soţul(ia) dvs. le-aţi oferit
acestei persoane pe parcursul ultimelor 12
luni?

|__|__|

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

1016. Cui i-aţi oferit aceste lucruri?
Înregistraţi până la 5 persoane în acest rând. Se
codifică pe baza Listei de Furnizori şi beneficiari.

|__|__|__|__|__|__|
lei (RON)

Numărul de ordine al persoanei
cărora R sau partenerul său le-a dat
bani, bunuri şi / sau proprietăţi
1
2
3
4
5

11. VALORI ŞI ATITUDINI
Vă voi adresa acum câteva întrebări despre opiniile şi atitudinile dvs. cu privire la diferite
aspecte ale vieţii.
1101. De ce religie sunteţi?
1. ortodoxă
2. romano catolică
3. reformată (protestant)
4. penticostală
5. greco catolică
6. baptistă
7. mozaică
8. musulmană

9. hindusă
10. budistă
11. altă religie creştină
12. altă religie necreştină
13. ateu
14. nici una
99. refuză să răspundă

1102. Cât de frecvent mergeţi la biserică (moschee, sinagogă) / participaţi la slujbă (în
afară de cununii, înmormântări, botezuri şi alte evenimente de acest fel)?
|__|__| ori pe: S
L
A
00. niciodată
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Citeşte
variantele a-c

1103. Vă voi citi acum câteva afirmaţii despre ceremoniile religioase şi vă rog să-mi spuneţi
în ce măsură sunteţi sau nu de acord cu fiecare dintre ele.
nici acord,
acord
dezacord
acord
nici
dezacord
Afirmaţii
total
total
dezacord
a. Este important ca un copil să fie înregistrat şi
din punct de vedere religios, organizându-se o
ceremonie corespunzătoare (de ex. botez)
1
2
3
4
5
b. Este important ca persoanele care se căsătoresc
la starea civilă să facă şi o cununie religioasă
1
2
3
4
5
c. Este important ca înmormântarea unei persoane
să cuprindă şi o ceremonie religioasă
1
2
3
4
5
1104. Uneori oamenii vorbesc despre obiectivele pe care ar trebui să le urmărească ţara
noastră în următorii 10 ani. Puteţi să-mi spuneţi care dintre aceste obiective vi se par cele
mai importante dvs. personal? Şi care ar fi următorul obiectiv ca importanţă?
a. prima alegere
1
2
3
4

b. a doua alegere
1
2
3
4

Obiective
o economie stabilă
înaintarea spre o societate mai puţin impersonală şi mai umană
înaintarea spre o societate în care ideile contează mai mult decât banii
combaterea criminalităţii

1105. În general vorbind, aţi spune că putem avea încredere în majoritatea oamenilor sau e
bine să fim precauţi în relaţiile cu oamenii?
1. putem avea încredere în majoritatea oamenilor
2. e bine să fim precauţi în relaţiile cu oamenii
1106. Credeţi că majoritatea oamenilor ar încerca să profite de dvs. dacă ar avea ocazia, sau
ar fi cinstiţi şi corecţi?
1. ar profita
2. ar fi cinstiţi şi corecţi

Citeşte variantele a-j

1107. În ce măsură sunteţi sau nu de acord cu fiecare dintre următoarele afirmaţii?
acord
nici acord,
dezacord
acord
dezacord
Afirmaţii
total
nici dezacord
total
a. Căsătoria este o instituţie demodată
1
2
3
4
5
b. Este normal ca un cuplu necăsătorit să trăiască
împreună, chiar dacă partenerii nu au de gând să
1
2
3
4
5
se căsătorească
c. Căsătoria este o relaţie pentru toată viaţa şi nu
1
2
3
4
5
ar trebui să se întrerupă niciodată
d. Este normal ca un cuplu a cărui căsătorie este
1
2
3
4
5
nefericită să divorţeze, chiar dacă au copii
e. Pentru ca viaţa unei femei să fie împlinită, ea
1
2
3
4
5
trebuie să aibă copii
f. Pentru ca viaţa unui bărbat să fie împlinită, el
1
2
3
4
5
trebuie să aibă copii
g. Un copil are nevoie atât de mamă, cât şi de tată
1
2
3
4
5
pentru a putea creşte fericit
h. O femeie poate creşte singură un copil, chiar
1
2
3
4
5
dacă nu vrea să aibă o relaţie stabilă cu un bărbat
i. Când copiii împlinesc aproximativ 18–20 de
1
2
3
4
5
ani, trebuie să înceapă să trăiască independent
j. Cuplurile homosexuale trebuie să aibă aceleaşi
1
2
3
4
5
drepturi ca şi cuplurile heterosexuale
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1108. Vă voi citi o listă de calităţi pe care le pot dobândi copiii. Pe care dintre ele le
consideraţi deosebit de importante? Alegeţi până la trei dintre aceste calităţi şi înşiraţi-le în
ordinea importanţei.
1. bine-crescut
7. cumpătat, economicos şi păstrător
2. independent
8. hotărât, perseverent
3. muncitor
9. credincios
4. responsabil
10. generos
5. cu spirit de imaginaţie
11. ascultător
6. tolerant şi respectuos faţă de ceilalţi
Calitatea cea mai importantă |__|__|
A doua calitate în ordinea importanţei |__|__|
A treia calitate în ordinea importanţei |__|__|
1109. Vă voi citi câteva aspecte privind locul de muncă pe care oamenii le consideră
importante. Spuneţi-mi care dintre ele vi se par cele mai importante dvs. personal.
Alegeţi cel mult trei dintre aceste aspecte şi înşiraţi-le în ordinea importanţei.
1. un salariu bun
7. concedii de odihnă lungi
2. fără prea mult stres
8. un loc de muncă în care simţi că poţi realiza ceva
3. un loc de muncă sigur
9. un loc de muncă de mare răspundere
4. un loc de muncă respectat de oameni în general 10. un loc de muncă interesant
5. un program de lucru bun
11. un loc de muncă potrivit pentru aptitudinile proprii
6. posibilitatea de a-ţi manifesta iniţiativa
Aspectul cel mai important |__|__|
Al doilea aspect ca importanţă |__|__|
Al treilea aspect ca importanţă |__|__|

Citeşte variantele a-e

1110. Există opinii foarte diferite cu privire la modul în care trebuie să ne îngrijim de
diferitele categorii de persoane din societatea noastră. Spuneţi-mi pentru fiecare dintre
următoarele forme de sprijin, consideraţi că ele ar trebui să constituie în primul rând datoria
societăţii, datoria familiei, sau în aceeaşi măsură datoria societăţii şi a familiei ?

a. Îngrijirea persoanelor în vârstă care au
nevoie de îngrijire în propria locuinţă
b. Îngrijirea copiilor preşcolari
c. Îngrijirea şcolarilor după programul de la
şcoală
d. Sprijinul financiar pentru persoanele în
vârstă care trăiesc sub nivelul de subzistenţă
e. Sprijinul financiar pentru tinerii care au
copii şi care trăiesc sub nivelul de subzistenţă

în primul
rând
datoria
societăţii

mai mult
datoria
societăţii
decât a
familiei

în aceeaşi
măsură
datoria
societăţii
şi a
familiei

mai mult
datoria
familiei
decât a
societăţii

în primul
rând
datoria
familiei

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Citeşte
variantele a-c

1111. În ce măsură sunteţi sau nu de acord cu fiecare dintre următoarele afirmaţii?
nici acord,
acord
dezacord
acord
nici
dezacord
Afirmaţii
total
total
dezacord
a. Bunicii trebuie să aibă grijă de nepoţi dacă
1
2
3
4
5
părinţii copiilor nu pot să facă acest lucru
b. Părinţii ar trebui să asigure ajutor financiar
copiilor lor adulţi atunci când aceştia se
1
2
3
4
5
confruntă cu dificultăţi financiare
c. Dacă copiii lor adulţi au nevoie de acest
lucru, părinţii trebuie să-şi adapteze propria
1
2
3
4
5
viaţă pentru a-i putea ajuta

Citeşte variantele a-e

1112. Spuneţi-mi în ce măsură sunteţi sau nu de acord cu următoarele afirmaţii în legătură cu
îngrijirea care trebuie acordată părinţilor în vârstă, alegând dintre răspunsurile următoare:
acord
nici acord,
dezacord
acord
dezacord
Afirmaţii
total
nici dezacord
total
a. Copiii ar trebui să-şi asume răspunderea
pentru îngrijirea părinţilor atunci când părinţii
1
2
3
4
5
au nevoie de acest lucru
b. Copiii ar trebui să-şi adapteze viaţa
1
2
3
4
5
profesională la nevoile părinţilor lor
c. Când părinţii au nevoie, fiicele ar trebui
să-şi asume o mai mare parte de răspundere
1
2
3
4
5
decât fiii
d. Copiii ar trebui să ofere un sprijin financiar
părinţilor lor când aceştia se confruntă cu
1
2
3
4
5
dificultăţi financiare
e. Copiii ar trebui să-i ia pe părinţi să
locuiască la ei când aceştia nu se mai pot
1
2
3
4
5
îngriji singuri

Citeşte variantele a-h

1113. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii?
acord
nici acord,
acord
Afirmaţii
total
nici dezacord
a. Într-un cuplu, este mai bine ca bărbatul să
1
2
3
fie mai în vârstă decât femeia
b. Dacă o femeie câştigă mai mult decât
partenerul ei, acest lucru se va reflecta negativ
1
2
3
asupra relaţiei
c. În ansamblu, bărbaţii sunt lideri politici mai
1
2
3
buni decât femeile
d. Femeile ar trebui să poată hotărî singure
cum să cheltuiască banii, fără să fie nevoie să
1
2
3
ceară permisiunea partenerului lor
e. Îngrijirea căminului sau a familiei poate
oferi acelaşi sentiment de împlinire ca un loc
1
2
3
de muncă plătit
f. Un copil preşcolar va fi probabil afectat de
1
2
3
faptul că mama lucrează
g. Copiii sunt adesea afectaţi de faptul că tatăl
1
2
3
se concentrează prea mult asupra serviciului
h. Dacă părinţii divorţează, este mai bine ca
1
2
3
copilul să rămână cu mama decât cu tatăl

dezacord

dezacord
total

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5
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Citeşte variantele a-c

1114. În ce măsură sunteţi sau nu de acord cu următoarele afirmaţii?
nici acord,
acord
acord
nici
Afirmaţii
total
dezacord
a. Când sunt puţine locuri de muncă disponibile,
bărbaţii ar trebui să aibă mai multe drepturi la
1
2
3
ocuparea lor decât femeile
b. Când sunt puţine locuri de muncă disponibile,
tinerii ar trebui să aibă mai multe drepturi la
1
2
3
ocuparea lor decât persoanele mai în vârstă
c. Când sunt puţine locuri de muncă disponibile,
persoanele cu copii ar trebui să aibă mai multe
1
2
3
drepturi la ocuparea lor decât persoanele fără
copii

dezacord

dezacord
total

4

5

4

5

4

5

1115. a. Am ajuns la sfârşitul chestionarului. Vă mulţumesc foarte mult pentru timpul pe
care ni l-aţi acordat şi pentru răbdare. Ne-aţi fost de mare ajutor la realizarea acestei
cercetări. Printre altele, ne interesează foarte mult şi modul în care lucrurile evoluează în
timp, prin urmare avem de gând să revenim peste câţiva ani pentru un nou interviu. Pentru
situaţia în care v-aţi muta din această locuinţă, aţi putea să ne indicaţi o persoană de
contact care ne-ar putea ajuta să luăm legătura cu dvs. mai târziu?
Numele persoanei de contact: __________________________
Relaţia cu respondentul(a): __________________
Numărul de telefon: ______________

Anchetator, bifaţi aici ___ NUMAI dacă respondentul(a) spune că nu mai vrea să fie contactat(ă).

12. OBSERVAŢIILE ANCHETATORULUI
Instrucţiuni pentru anchetator: Completaţi următoarele răspunsuri fără să întrebaţi respondentul.
1201. Interviul s-a încheiat la ora |__|__|: |__|__| în data|__|__| /|__|__| / |__|__|__|__| (zi/luna/anul)
1202. Tipul locuinţei
1. casă separată
 treceţi la 1301
2. casă semiseparată
 treceţi la 1301
3. casă într-un şir de case
 treceţi la 1301
4. apartament / cameră într-o clădire de până la 4 etaje, fără lift
5. apartament / cameră într-o clădire de până la 4 etaje, cu lift
6. apartament / cameră într-o clădire de peste 4 etaje, fără lift
7. apartament / cameră într-o clădire de peste 4 etaje, cu lift
8. alta, specificaţi _____________________________
1203. Etajul la care locuieşte respondentul(a):

|__|__|

Instrucţiuni pentru anchetator: Raportul anchetatorului se completează imediat după încheierea
interviului.
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13. RAPORTUL ANCHETATORULUI
1301. Întreruperi ale interviului:
1. la / după întrebarea nr. |__|__|__|__| timp de |__|__| minute
2. la / după întrebarea nr. |__|__|__|__| timp de |__|__| minute
3. la / după întrebarea nr. |__|__|__|__| timp de |__|__| minute
4. la / după întrebarea nr. |__|__|__|__| timp de |__|__| minute
5. la / după întrebarea nr. |__|__|__|__| timp de |__|__| minute
1302. a. Au fost prezente şi alte persoane în timpul oricăreia dintre părţile interviului?
1. da 
2. nu  treceţi la 1303
b. Vreuna dintre aceste persoane a influenţat în vreun fel răspunsurile date de
respondent(ă)?
1. foarte mult
3. puţin
2. destul de mult
4. deloc treceţi la 1303

c. Menţionaţi la care dintre întrebări (sau secţiuni întregi ale chestionarului) a fost
influenţat(ă) respondentul(a)? şi în ce fel a fost influenţat(ă) ?
Numărul întrebării

Modalitatea de influenţare

întrebările nr. |__|__|__|__| - |__|__|__|__|

|__|

întrebările nr. |__|__|__|__| - |__|__|__|__|

|__|

întrebările nr. |__|__|__|__| - |__|__|__|__|

|__|

întrebările nr. |__|__|__|__| - |__|__|__|__|

|__|

întrebările nr. |__|__|__|__| - |__|__|__|__|

|__|

întrebările nr. |__|__|__|__| - |__|__|__|__|

|__|

întrebările nr. |__|__|__|__| - |__|__|__|__|

|__|

întrebările nr. |__|__|__|__| - |__|__|__|__|

|__|

întrebările nr. |__|__|__|__| - |__|__|__|__|

|__|

1. persoana a răspuns la întrebare în
locul respondentului(ei)
2. respondentul(a) a ezitat să
răspundă
3. copiii îi distrăgeau atenţia
respondentului(ei)
4. altă situaţie

1303. În general, în ce măsură a fost dispus(ă) respondentul(a) să răspundă la întrebări?
0
Deloc

1

2

3

4

5
6
Aşa şi aşa

7

8
9
10
În foarte mare măsură

1304. În ce măsură consideraţi că sunt de încredere informaţiile furnizate de respondent(ă)?
0
Deloc

1

2

3

4

5
6
Aşa şi aşa

7

8
9
10
În foarte mare măsură
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