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CHESTIONAR GOSPODĂRIE 
CG 

Următoarele întrebări vor fi adresate 
 numai capului gospodăriei 

 

II. DATE GENERALE DESPRE LOCUINŢĂ 
 

1. Tipul clădirii în care se află locuinţa 
 Casă individuală ................................................................................. 1  

 Clădire cu mai multe locuinţe (bloc, vilă) ........................................ 2  

 Alt tip de clădire ................................................................................. 3  

TL 

2. Există lift în clădire? 
 Da ........................................................................................................ 1  

 Nu........................................................................................................ 2  

LF 

3. Clădirea (blocul/vila) are la ieşire rampă pentru 
cărucioarele destinate persoanelor cu probleme 
locomotorii? 

   Da ........................................................................................................ 1  

 Nu........................................................................................................ 2  

RM 

4. Tipul de aprovizionare cu apă 
 În interior, de la reţeaua publică sau din sistem propriu .................. 1  

 În afara locuinţei, dar în interiorul clădirii ........................................ 2  

 În afara clădirii, de la reţeaua publică sau din altă sursă.................. 3  
    AA 
5. Tipul instalaţiei de apă caldă 
 De la reţeaua publică .......................................................................... 1  

 Sistem propriu..................................................................................... 2  

 Nu are.................................................................................................. 3  

  AC 

6. Localizarea băii 
 În locuinţă ........................................................................................... 1  

 În afara locuinţei................................................................................. 2  

 Nu are.................................................................................................. 3  
   LB 

7. Localizarea grupului sanitar 
 În locuinţă ........................................................................................... 1  

 În afara locuinţei................................................................................. 2  

 Nu are.................................................................................................. 3  
   GS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Notă- venitul net reprezintă suma totală rămasă după scăderea impozitelor şi 
contribuţiilor pentru pensii, şomaj şi asigurări de sănătate 
 
 
 
AEDA 2011-CG/4 

 
III. VENITUL LUNAR AL GOSPODĂRIEI  

  
8. Dacă însumaţi veniturile nete de la toţi membrii 

gospodăriei, care este venitul net*) lunar al gospodăriei 
dumneavoastră? 

Precizaţi suma 
     RON 

Nu. ştiu----------------------------------------------------------
 
Nu doresc să răspund-----------------------------------------

1   
 

2   
 

3  
VELUN 

 
9. În cazul în care nu  puteţi indica valoarea exactă, vă 

rugăm să precizaţi intervalul în care s-a încadrat  venitul 
net lunar realizat în gospodăria dvs.: 

   

  Sub 101 RON..............................................................   1   

  101- 200 RON----------------------------------------------   2  

  201- 300 RON----------------------------------------------   3      

  301- 400 RON----------------------------------------------   4   

  401- 500 RON----------------------------------------------   5  

  501- 600 RON----------------------------------------------   6  

  601- 700 RON----------------------------------------------   7  

  701- 800 RON----------------------------------------------   8  

  801- 900 RON----------------------------------------------   9  

  901-1000 RON --------------------------------------------- 10   

 1001-1200 RON -------------------------------------------- 11   

 1201-1400 RON -------------------------------------------- 12  

 1401-1600 RON -------------------------------------------- 13  

 1601-1800 RON -------------------------------------------- 14  

 1801-2000 RON -------------------------------------------- 15  

 2001-2200 RON -------------------------------------------- 16  

 2201-2400 RON -------------------------------------------- 17  

 2401-2600 RON -------------------------------------------- 18  

 2601-2800 RON -------------------------------------------- 19  

 2801-3000 RON -------------------------------------------- 20  

 3001-3500 RON -------------------------------------------- 21  

 3501-4000 RON -------------------------------------------- 22  

 Peste 4000 RON-------------------------------------------- 23  

 Refuz --------------------------------------------------------- 98  

 Nu răspund-------------------------------------------------- 99   

 INVEN 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

 
Judeţul ------------------------------------------------------------------------------
 
Municipiul/Oraşul/Comuna ----------------------------------------------------
 
Localitatea componentă/Satul................................................................  
 
Strada --------------------------------------------------------------------------------
 
Nr______Bloc_____ Scara _____ Etaj_____  Ap. _____ Sector ____ 
 

    

 Codul centrului_________________________|__|__|__|__|__|CENTR 

 Codul locuinţei ____________________________|__|__|__|__|__|LOC 

 

Numărul de ordine al gospodăriei 

 în cadrul locuinţei_________________________________ |___|  NOG 

 

Numărul de gospodării din locuinţă___________________|___| NRG 

                                                                                                                       

PARTICIPAREA GOSPODĂRIEI LA ANCHETĂ 

• Accepta interviul ----------------------------------------------------------------- 1  

• Gospodărie contactată, dar refuză interviul ------------------------------ 2  

• Gospodărie prezentă, dar imposibil de contactat------------------------- 3  

• Gospodărie absentă în perioada colectării datelor -----------------------
   

4  

 
PA 

 

SITUAŢIA LOCUINŢEI 

Dacă în locuinţă se află mai multe gospodării, această 
casetă se completează numai pentru prima gospodărie 
Destinaţia clădirii în care se află locuinţa 
• De locuit ----------------------------------------------------- 1  
• Cu unităţi de locuit în comun --------------------------- 2  
• Cu altă destinaţie ------------------------------------------ 3  
     DCL 
Tipul locuinţei 

• Locuinţă permanentă (principală)--------------------- 1  
• Locuinţă sezonieră (secundară) ------------------------ 2  
• Situaţia locuinţei  
• Locuinţă ce trebuie exclusă din cercetare:  

- Distrusă, demolată sau mobilă plecată ---------- 3  
- Nu mai este locuinţă (şi-a modificat 

destinaţia)---------------------------------------------- 4  
- Dispărută prin fuziune------------------------------ 5  

SIL 
Completat (operator de interviu)  
Nume şi prenume: -------------------------------------------------------
 

Semnătura: ---------------------------------------------------------------
 

Data: ziua |__|__| luna |__|__| anul |_2_|_0_|_1_|_1_| 
                   ZIN            LUN                    ANI 
Verificat (controlor) 
Nume şi prenume: -------------------------------------------------------
 

Semnătura:----------------------------------------------------------------
 
Responsabil de anchetă 
Nume şi prenume: -------------------------------------------------------
 

Semnătura:----------------------------------------------------------------
 
 



I  DATE DESPRE GOSPODĂRIE 
Componenţa gospodăriei 

Se înscriu în acest tabel toate persoanele care fac parte din gospodărie, inclusiv cele absente la data efectuării anchetei (elevi sau studenţi plecaţi la studii, muncitori care 
lucrează temporar în altă localitate etc.). 
Nu se înscriu persoanele întâmplător prezente în gospodărie la data anchetei, dacă au domiciliul în altă locuinţă. Datele se înscriu începând cu capul gospodăriei. 

   

    

Codul rudelor (din prima coloană) Nivelul de instruire 

Forma de instruire***) Nivelul de educaţie cel mai ridicat 
absolvit cu succes****) 

Data naşterii 
Numărul  

anilor/ lunilor 
de reşedinţă 
 în România 

N
r.

   
pe

rs
. 

Numele şi prenumele 

Ziua Luna Anul 

Se
x 

Pr
ez

en
ţa

  
în

 g
os

po
dă

ri
e 

N
aţ

io
na

lit
at

ea
 

Ţara  
de origine  

 
Cetăţenia 

 
Ţara de 

reşedinţă 

Ani Luni 

Gradul de 
rudenie cu 

capul 
gospodăriei Soţul/soţiei**) tatălui**) mamei**) 

Statutul 
ocupaţional Starea civilă Uniune 

consensuală 

nivel  domeniu  nivel  domeniu  anul 
absolvirii

NRP NP ZIN LUNN ANN SEX PREZ NAT Denumire      
TOG*) 

Denumire  
CET*) 

Denumire  
TOR*) NAR NLR GRUD SO TA MA STAT SC UC FINS DOMI NIVS DOMN ANA 

01      _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_|               

02      _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_|               

03      _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_|               

04      _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_|               

05      _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_|               

06      _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_|               

07      _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_|               

08      _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_|               

09      _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_|               

10      _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_|               

11      _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_|               

12      _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_|               

13      _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_|               

14      _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_|               

15      _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_|               

16      _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ |_|_|               
Prezenţa în gospodărie (PREZ) Gradul de rudenie cu capul gospodăriei (GRUD)  

 
1-prezentă 
2- absentă (sub 6 luni) 
3-absentă (6 – 12 luni) dar în ţară 
4-absentă pentru 6-12 luni, plecată în străinătate la lucru     
   (inclusiv interes de serviciu) 
5-absentă pentru 6-12 luni, plecată în străinătate la studii 
6-absentă pentru 6-12 luni, plecată în străinătate pentru alt     
    motiv (interes de afaceri, spitalizare etc.) 
7-absentă peste 12 luni, plecată în străinătate la lucru   
    (inclusiv interes de serviciu) 
8-absentă peste 12 luni, plecată în străinătate la studii 
9-absentă peste  12 luni, plecată în străinătate pentru    
    alt motiv (interes de afaceri, spitalizare etc.) 

 

 Sexul  (SEX) 
   
1-masculin 
2-feminin 

 
 
 
 
 
Naţionalitatea  (NAT) 
   
1-român 
2-maghiar 
3-romă 
4-germană 
5-alta 

 
 
 
 
 
Starea civilă  legală (SC) 
 
1-necăsătorit(ă) 
2-căsătorit(ă) 
3-văduv(ă) 
4-separat(ă), care nu s-a recăsătorit 
5-divorţat(ă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------- 
*) vezi Anexa 1 (Nomenclatorul ţărilor) 
 

Statutul  ocupaţional (STAT) 
   
  1-patron cu salariaţi 
  2-lucrător pe cont propriu (fără salariaţi) 
  3-salariat 
  4-lucrător familial neremunerat 
  5-membru al unei societăţi agricole 
  6-membru al unei cooperative neagricole 
  7-şomer 
  8-elev, student, altă pregătire, exercită o muncă  
      neplătită 
  9-pensionar, pensionar anticipat 
10-persoană cu incapacitate temporară de muncă 
11-persoană în serviciul militar obligatoriu 
12-casnică 
13-altă persoană inactivă 
 
 
 
 
-------------------------------- 
**)  Dacă soţul/soţia/ mama/tata (SO, TA, MA) nu fac parte din 
gospodărie, se completează codul 99, altfel se preia Număr 
persoană (NRP) corespunzător. 
 

  
 1-capul gospodăriei  
 2-soţ/soţie 
 3-concubin/concubină 
 4-fiu/fiică 
 5-fiul/fiica soţului/soţiei sau concubinului / concubinei 
 6-ginere/noră 
 7-tată/mamă 
 8-frate/soră 
 9-bunic/bunică 
10-nepot/nepoată de fiu/fiică 
11-cumnat/cumnată 
12-socru/soacră 
13-nepot/nepoată de frate/soră 
14-altă rudă 
15-copil în plasament familial 
16-persoană neînrudită 
 
 
 
 
 
 
 
Uniune Consensuală (UC) 

Persoana trăieste în uniune consensuală - concubinaj /căsătorie 
fără acte etc. cu partenerul /partenera din gospodărie  
 
1- Da 
2- Nu 
3- Nu este cazul  (nu are partener / parteneră  în gospodărie) 

***) Forma de instruire în sistemul naţional de educaţie (FINS) din ultimele 12 luni 
care urmează să fie finalizată 
     Nivelurile de instruire sunt: 

   1-nici o formă 
   2-şcoală primară (cl.1÷4) 
   3-gimnaziu (cl.5÷8) 
   4-şcoală profesională (de 3÷5 ani) 
   5-liceu (cl.9÷10) 
   6-liceu (cl.9÷12/13) 
   7-şcoală postliceală  sau  tehnică de maiştri (1÷3) 
      Înscrişi la  medicină, medicina veterinară  şi arhitectură: 

    8 -universitară de scurtă durată (colegii) (2÷4 ani) 
   9-universitară de lungă durată (de 4÷6 ani) 
     Înscrişi la studii după anul 2005 
10-licenţă tip Bologna (de 3÷5 ani) 
11-master tip Bologna (de 1÷2 ani) 
12-postuniv – master, studii aprofundate, alte studii  postuniv de specializare (de  la 6 luni la 2  
      ani) 
13-doctorat (3-5 ani) 
14-postdoctorat (1-2 ani) 

****) Nivelul de educaţie cel mai ridicat absolvit cu succes (NIVS) 
   1-fără şcoală absolvită 
   2-şcoală primară (cl.1÷4) 
   3-gimnaziu (cl.5÷7/8) 
   4-şcoală profesională (de 2÷5 ani) 
   5-liceu (cl.9÷10) 
   6-liceu (cl.9÷12/13) 
   7-şcoală postliceală  sau  tehnică de maiştri (1÷3) 
      Înscrişi la studii înainte de anul 2005: 

    8 -universitară de scurtă durată (colegii) (2÷4 ani) 
   9-universitară de lungă durată (de 4÷6 ani) 
     Înscrişi la studii după anul 2005 
10-licenţă tip Bologna (de 3÷5 ani) 
11-master tip Bologna (de 1÷2 ani) 
12-postuniv – master, studii aprofundate, alte studii  postuniv. de specializare (de la 6 luni la 2  
     ani) 
13-doctorat (3-5 ani) 
14-postdoctorat (1-2 ani) 
 

 
 
Domeniul de pregătire (DOMI-DOMN) 

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-ştiinţele 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 
 

 

 

 

 

---------------------------------------- 

****) Domeniul nivelului de educaţie cel mai ridicat absolvit cu succes nu 
se completează pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 69 de 
ani. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AEDA 2011-CG/3 AEDA 2011-CG/2 


	Numele şi prenumele

