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CAA001_ 

Cu ceva timp în urmă compania GfK România v-a trimis o invitație (scrisoare) de a participa la 
un interviu prin telefon. 
Alături de aceasta scrisoare a fost și o declarație privind protecția datelor. Ați primit aceste două 
documente – scrisoarea de invitație la interviul telefonic și declarația privind protecția datelor?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAA002_ 

În acest caz, voi rezuma cele mai importante aspecte ale declarației pentru dvs. În plus, vă vom 
răspunde cu plăcere la orice întrebare cu privire la protecția datelor dvs. pe care o puteți avea.  
 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în cooperare cu SHARE-ERIC sunt responsabile 
pentru implementarea sondajului. Noi, GfK Romania, avem sarcina de a efectua interviurile.  
 
Scopul studiului este de a oferi oamenilor de știință date privind sănătatea, starea socio-
economică și rețelele sociale și familiale pentru a putea aborda întrebări de cercetare în legătură 
cu procesul de îmbătrânire a populației.  
 
Participarea la acest interviu este voluntară și informațiile sunt păstrate confidențial. Nu vom 
înregistra conversația. În timpul interviului, voi introduce răspunsurile dvs. într-un computer. 
Datele vor fi stocate împreună doar cu un număr de cod. Numele dvs. și datele de contact sunt 
stocate strict separat de informațiile furnizate de dvs. în timpul interviului. Numele dvs. și datele 
de contact vor fi stocate doar până la sfârșitul ultimului val de colectare de date al studiului 
SHARE. După colectarea interviurilor individuale, acestea vor fi compilate și ulterior vor fi 
utilizate doar în scopuri de cercetare în diferite analize, fără ca cercetătorul individual să vă 
cunoască identitatea. Rezultatele analizelor vor fi prezentate doar într-o formă anonimizată.  
 
Dacă ajungem la orice întrebare la care nu doriți să răspundeți, anunțați-mă și voi continua cu 
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următoarea întrebare. Neparticiparea nu va duce la niciun dezavantaj pentru dvs. De asemenea, 
vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor. În plus, aveți mai multe 
alte drepturi de protecție a datelor. în următoare etapă vă voi furniza informații suplimentare 
despre cum puteți primi mai multe informații despre drepturile dvs.  
 
Sunteți de acord să participați la acest studiu?  
 
Operator: Răspundeți la toate întrebările adresate de Respondent  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da, Respondentul a fost de acord să participe. 

2. Nu, Respondentul a refuzat să participe. Nu este posibilă realizarea interviului. 
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CAA003_ 

Vă mulțumim. Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta apelând 0800.672.770. Mai 
mult, vă putem trimite din nou declarația de protecție a datelor. Doriți să vă trimitem declarația 
încă o dată?  
 
Operator: Oferiți Respondentului suficient timp pentru a nota numărul de telefon.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da, Respondentul dorește ca declarația de protecție a datelor să fie trimisă din nou 

2. Nu, Respondentul a primit suficiente informații 
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CAA004_ 

Dacă aveți întrebări cu privire la declarația de protecție a datelor, voi fi încântat să vă răspund. 
Permiteți-mi să subliniez că participarea la acest interviu este voluntară și că informațiile sunt 
păstrate confidențial. Nu vom înregistra conversația. În schimb, în timpul interviului, voi 
introduce răspunsurile dvs. într-un computer. Răspunsurile dvs. vor fi utilizate doar în scopuri de 
cercetare în diferite analize, fără ca cercetătorul individual să vă cunoască identitatea. Dacă 
ajungem la orice întrebare la care nu doriți să răspundeți, anunțați-mă și voi continua cu 
următoarea întrebare.   
 
Sunteți de acord să participați la acest studiu?  
 
Operator: Răspundeți la toate întrebările adresate de Respondent 
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Declarația de protecție a datelor a fost furnizată; Respondentul a fost de acord să participe. 

2. Declarația de protecție a datelor a fost furnizată; Respondentul refuză să participe. Nu este 
posibilă realizarea interviului. 
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CAA005_ 

Operator: Sunteți sigur că Respondentul a refuzat să participe?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da, Respondentul a refuzat. Încheie interviul. 

2. Nu, Respondentul a fost de acord. Continuați interviul. 
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CADN042_ 

Operator: Notați genul respondentului (întrebați dacă nu sunteți sigur)  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Bărbat 

2. Femeie 
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CADN002_ 

În ce lună v-ați născut?  
  
Answer type: Integer 
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CADN003_ 

În ce an v-ați născut?  
  



4 
 

Answer type: Integer 
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CAA006_ 

Unele persoane și-au schimbat domiciliul pe timpul pandemiei de Coronavirus. Vă rog frumos 
să-mi spuneți dacă acum sunteți acasă la Dvs sau v-ați mutat temporar în altă parte pe perioada 
pandemiei?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Locuința obișnuită 

2. Locuiește temporar în altă parte 
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CAA010_ 

În continuare vom vorbi despre cum ați fost afectat(ă) de pandemia de Coronavirus.  
  
Answer type: None 

 
Page 11 

CAPH003_ 

Înainte de izbucnirea Pandemiei de Coronavirus, ați spune că starea de sănătate a dvs. a fost 
excelentă, foarte bună, bună, suficientă sau slabă?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Excelentă 

2. Foarte bună 

3. Bună 

4. Suficientă 

5. Slabă 
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CAH002_ 
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Dacă comparați starea dvs. de sănătate actuală cu cea de dinaintea izbucnirii Pandemiei de 
Coronavirus, ați spune că aceasta s-a îmbunătățit, s-a înrăutățit sau a rămas la fel?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. S-a îmbunătățit 

2. S-a înrăutățit 

3. A rămas la fel 
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CAH003_ 

De când ați participat la ultimul interviu pentru proiectul SHARE, ați fost diagnosticat cu o boală 
majoră sau cu o afecțiune de sănătate?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAH004_ 

Aveți vreuna dintre următoarele boli sau afecțiuni de sănătate? Vă rugăm să răspundeți cu DA 
sau NU:  
 
Operator: Prin aceasta ne referim la faptul că un medic v-a spus că aveți această afecțiune și că 
sunteți în prezent tratat sau deranjat de această afecțiune.  
 
Operator: CITIȚI CU VOCE TARE  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH004_1 Fractură de șold? 
CAH004_2 Diabet sau nivel ridicat al glicemiei? 
CAH004_3 Tensiune arterială crescută sau hipertensiune? 
CAH004_4 Atac de cord incluzând infarct miocardic sau tromboză coronariană sau orice altă 
problemă de inimă inclusiv insuficiență cardiacă congestivă? 
CAH004_5 Boală pulmonară cronică cum ar fi bronșită sau emfizem? 
CAH004_6 Cancer sau tumoare malignă, inclusiv leucemie sau limfom, dar cu excepția 
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cancerelor minore de piele 
CAH004_7 Altă boală sau condiție medicală 
Categories: 
1.  Da 

5.  Nu 

-1. Nu știu 

-2. Refuz 
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CAPH089_ 

În ultimele șase luni cel puțin, starea dvs. de sănătate a fost afectată de vreunul dintre 
următoarele incidente? Vă rog să răspundeți cu da sau nu. 
   
 
Operator: Enumerați-le  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAPH089_1 Pierderea echilibrului (căzături) 
CAPH089_2 Frica de pierderea echilibrului (căzături) 
CAPH089_3 Amețeală, leșin sau pierderea cunoștinței 
CAPH089_4 Oboseală 
Categories: 
1.  Da 

5.  Nu 

-1. Nu știu 

-2. Refuz 
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CAH006_ 

Luati regulat medicamente prescrise de medicul dumneavoastră?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAH007_ 

Luati vreunul dintre următoarele medicamente? Vă rugăm să răspundeți cu DA sau Nu: 
Medicamente pentru ...  
 
Operator: CITIȚI CU VOCE TARE  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH007_1 Nivel ridicat al colesterolului? 
CAH007_2  Tensiune arterială ridicată? 
CAH007_3 Boli coronariene si cerebrovasculare? 
CAH007_4 Alte boli de inimă? 
CAH007_5 Diabet? 
CAH007_6 Bronșită cronică? 
Categories: 
1.  Da 

5.  Nu 

-1. Nu știu 

-2. Refuz 
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CAH010_ 

De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, ați ieșit vreodată din locuință?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAH011_ 

De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, cât de des ați făcut următoarele activități în 
comparație cu perioada anterioară declanșării? Deloc, mai rar, aproximativ la fel, sau mai des?  
 
Operator: Citiți fiecare activitate și verificați răspunsul adecvat.  
  
Question type: Table 
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Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH011_1 Ați mers la cumpărături? 
CAH011_2 Ați mers să vă plimbați? 
CAH011_3 V-ați întâlnit cu mai mult de 5 persoane în afara gospodăriei Dvs? 
CAH011_4 Ați vizitat alți membri ai familiei? 
Categories: 
1.  Deloc 

2.  Mai rar 

3.  Aproximativ la fel 

4.  Mai des 

5.  Nu se aplică 

-1. Nu știu 

-2. Refuz 
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CAH012_ 

Cât de des ați purtat o mască pe față când ați ieșit din locuință într-un spațiu public? Întotdeauna, 
de multe ori, uneori, sau niciodată?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Întotdeauna 

2. De multe ori 

3. Uneori 

4. Niciodată 
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CAH013_ 

Cât de des ați păstrat distanța față de ceilalți când ați ieșit în afara locuinței dvs.? Întotdeauna, de 
multe ori, uneori, sau niciodată?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Întotdeauna 

2. De multe ori 

3. Uneori 

4. Niciodată 
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CAH014_ 

V-ați spălat pe mâini mai des decât de obicei?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 

 
Page 23 

CAH015_ 

Ați utilizat dezinfectant special pentru mâini sau lichide de dezinfectare mai des decât de obicei?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAH016_ 

Ați acordat o atenție specială acoperirii nasului și a gurii în momentele în care ați tușit sau ați 
strănutat?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAH017_ 

Ați luat vreun medicament sau tratament preventiv împotriva coronavirusului?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
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1. Da 

5. Nu 
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CAH020_ 

În ultima lună, v-ați simțit nervos(oasă), neliniștit(ă) sau tensionat(ă)?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAH021_ 

A fost mai mult, mai puțin sau aproximativ la fel ca înaintea izbucnirii Pandemiei de 
Coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Mai mult 

2. Mai puțin 

3. Aproximativ la fel 
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CAMH002_ 

În ultima lună, ați fost trist(ă) sau deprimat(ă)?  
 
Operator: Dacă participantul solicită lămuriri, spuneți „prin trist sau deprimat, ne referim la 
descurajat, abătut, demoralizat”.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAMH802_ 

A fost mai mult, mai puțin sau aproximativ la fel ca înaintea izbucnirii Pandemiei de 
Coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Mai mult 

2. Mai puțin 

3. Aproximativ la fel 
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CAMH007_ 

Ați avut recent probleme cu somnul?  
 
Operator: NU CITIȚI RĂSPUNSURILE.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Probleme cu somnul sau schimbări recente în modul de a dormi 

2. Lipsa problemelor cu somnul 

 
Page 31 

CAMH807_ 

A fost mai mult, mai puțin sau aproximativ la fel ca înaintea izbucnirii Pandemiei de 
Coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Mai mult 

2. Mai puțin 

3. Aproximativ la fel 
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CAMH037_ 

Cât de des vă simțiți singur(ă)? Adesea, uneori, sau aproape niciodată sau niciodată?  
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Adesea 

2. Uneori 

3. Aproape niciodată sau niciodată 
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CAMH837_ 

A fost mai mult, mai puțin sau aproximativ la fel ca înaintea izbucnirii Pandemiei de 
Coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Mai mult 

2. Mai puțin 

3. Aproximativ la fel 
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CAC001_ 

Acum vă voi întreba dacă dumneavoastră, cineva din familia dvs. sau dintre vecini și prieteni a 
fost infectat cu noul coronavirus?  
  
Answer type: None 
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CAC002_ 

De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, ați avut dvs. sau cineva apropiat dvs. simptome pe 
care le puteți atribui infecției cu coronavirus, de exemplu tuse, febră sau dificultăți de respirație?  
 
Operator: Respondentul se poate gândi la persoanele care trăiesc aproape și la persoane 
apropiate în sens afectiv, precum membrii familiei.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAC003 

Cine a fost? Vă rugăm să ne precizați relația lor cu dvs.  
 
Operator: Selectați toate alternativele aplicabile și introduceți numărul de persoane în caseta de 
selectare din dreapta.  
Operator: ÎNTREBAȚI: Altcineva?  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Respondentul  

2.  Soțul/Soția sau Partenerul/Partenera 

3.  Părinte 

4.  Copil 

5.  Alt membru al gospodăriei 

6.  Altă rudă care nu locuiește în gospodărie 

7.  Vecin, prieten sau coleg 

8.  Îngrijitor persoane în vârstă 

97. Altă persoană 

CAC003_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC003" 

CAC003_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC003" 

CAC003_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC003" 

CAC003_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC003" 

CAC003_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC003" 
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CAC003_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC003" 

CAC003_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC003" 
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CAC004_ 

Ați fost dvs. sau cineva apropiat dvs. testat pentru coronavirus, iar rezultatul a fost pozitiv, adică 
persoana testată a fost diagnosticată cu COVID-19?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAC005 

Cine a fost testat pozitiv? Vă rugăm să precizați relația lor cu dvs.  
 
Operator: Selectați toate alternativele aplicabile și introduceți numărul de persoane în caseta de 
selectare din dreapta.  
Operator: ÎNTREBAȚI: Altcineva?  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Respondentul  

2.  Soțul/Soția sau Partenerul/Partenera 

3.  Părinte 

4.  Copil 

5.  Alt membru al gospodăriei 

6.  Altă rudă care nu locuiește în gospodărie 

7.  Vecin, prieten sau coleg 

8.  Îngrijitor persoane în vârstă 

97. Altă persoană 
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CAC005_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC005" 

CAC005_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC005" 

CAC005_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC005" 

CAC005_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC005" 

CAC005_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC005" 

CAC005_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC005" 

CAC005_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC005" 
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CAC007_ 

Ați fost dvs. sau cineva apropiat dvs. testat pentru coronavirus, iar rezultatul a fost negativ, adică 
persoana testată nu a fost diagnosticată cu COVID-19 sau s-a recuperat din această boală?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 

 
Page 40 

CAC008 
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Cine a fost testat și rezultatul a fost negativ? Vă rugăm să precizați relația lor cu dvs.  
 
Operator: Selectați toate alternativele aplicabile și introduceți numărul de persoane în caseta de 
selectare din dreapta.  
Operator: ÎNTREBAȚI: Altcineva?  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Respondentul  

2.  Soțul/Soția sau Partenerul/Partenera 

3.  Părinte 

4.  Copil 

5.  Alt membru al gospodăriei 

6.  Altă rudă care nu locuiește în gospodărie 

7.  Vecin, prieten sau coleg 

8.  Îngrijitor persoane în vârstă 

97. Altă persoană 

CAC008_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC008" 

CAC008_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC008" 

CAC008_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC008" 

CAC008_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC008" 

CAC008_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC008" 

CAC008_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC008" 

CAC008_97b 
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Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC008" 
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CAC010_ 

Dvs. sau cineva apropiat dvs. a fost spitalizat din cauza unei infecții cu COVID-19?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAC011 

Cine a fost internat? Vă rugăm să precizați relația lor cu dvs.  
 
Operator: Selectați toate alternativele aplicabile și introduceți numărul de persoane în caseta de 
selectare din dreapta.  
Operator: ÎNTREBAȚI: Altcineva?  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Respondentul  

2.  Soțul/Soția sau Partenerul/Partenera 

3.  Părinte 

4.  Copil 

5.  Alt membru al gospodăriei 

6.  Altă rudă care nu locuiește în gospodărie 

7.  Vecin, prieten sau coleg 

8.  Îngrijitor persoane în vârstă 

97. Altă persoană 

CAC011_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC011" 

CAC011_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC011" 
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CAC011_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC011" 

CAC011_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC011" 

CAC011_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC011" 

CAC011_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC011" 

CAC011_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC011" 
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CAC013_ 

A murit cineva apropiat Dvs. din cauza unei infecții cu COVID-19?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAC014 

Îmi pare foarte rău să aflu acest lucru. Condoleanțe! Îmi puteți spuneți cine era?  
 
Operator: Selectați toate alternativele aplicabile și introduceți numărul de persoane în caseta de 
selectare din dreapta.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
2.  Soțul/Soția sau Partenerul/Partenera 

3.  Părinte 
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4.  Copil 

5.  Alt membru al gospodăriei 

6.  Altă rudă care nu locuiește în gospodărie 

7.  Vecin, prieten sau coleg 

8.  Îngrijitor persoane în vârstă 

97. Altă persoană 

CAC014_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC014" 

CAC014_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC014" 

CAC014_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC014" 

CAC014_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC014" 

CAC014_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC014" 

CAC014_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC014" 

CAC014_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC014" 
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CAQ001_ 

Acum am niște întrebări cu privire la vizitele Dvs la medic și în sistemul sanitar din perioada de 
după izbucnirea Pandemiei de Coronavirus.  
  
Answer type: None 
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CAQ005_ 

De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, ați renunțat la vreun tratament medical pentru că v-a 
fost teamă să vă infectați cu Coronavirus? 
   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAQ006_ 

La ce tip de tratament medical ați renunțat? Vă rugăm să răspundeți da sau nu. Ați renunțat la ...  
 
Operator: Citește cu voce tare  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ006_1 Mersul la medicul de familie? 
CAQ006_2 Un control la un medic specialist, inclusiv medicul dentist? 
CAQ006_3 Un tratament medical planificat, inclusiv o operație? 
CAQ006_4 Fizioterapie, psihoterapie sau reabilitare? 
CAQ006_97 Alt tip de tratament medical? 
Categories: 
1.  Da 

5.  Nu 

-1. Nu știu 

-2. Refuz 
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CAQ010_ 

Aveați programat vreun tratament medical pe care medicul sau unitatea medicală a decis să îl 
amâne din cauza Pandemiei de Coronavirus? 
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAQ011_ 

Ce tip de tratament medical a trebuit să amânați? Vă rugăm să răspundeți da sau nu. Ați amânat 
...  
 
Operator: Citește cu voce tare  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ011_1 Control la medicul de familie? 
CAQ011_2 Control la un medic specialist, inclusiv medicul dentist? 
CAQ011_3 Un tratament medical planificat, inclusiv o operație? 
CAQ011_4 Fizioterapie, psihoterapie sau reabilitare? 
CAQ011_97 Alt tip de tratament medical? 
Categories: 
1.  Da 

5.  Nu 

-1. Nu știu 

-2. Refuz 
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CAQ015_ 

De la izbucnirea pandemiei de coronavirus ați solicitat o programare pentru un tratament medical 
și nu ați primit-o? 
   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAQ016_ 

Ce tip de tratament medical v-a fost refuzat? Vă rugăm să răspundeți da sau nu. V-a fost 
refuzat...  
 
Operator: Citește cu voce tare  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ016_1 Control la medicul de familie? 
CAQ016_2 Control la un medic specialist, inclusiv medicul dentist? 
CAQ016_3 Un tratament medical planificat, inclusiv o operație? 
CAQ016_4 Fizioterapie, psihoterapie sau reabilitare? 
CAQ016_97 Alt tip de tratament medical? 
Categories: 
1.  Da 

5.  Nu 

-1. Nu știu 

-2. Refuz 
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CAQ025_ 

De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, ați fost tratat(ă) într-un spital?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAQ027_ 

Cât de mulțumit ați fost de felul în care ați fost tratat(ă)? Foarte mulțumit, oarecum mulțumit, 
oarecum nemulțumit, foarte nemulțumit?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Foarte mulțumit 

2. Oarecum mulțumit 
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3. Oarecum nemulțumit 

4. Foarte nemulțumit 
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CAQ028 

De ce ați fost nemulțumit?  
 
Operator: Permiteți Respondentului să menționeze toate motivele și selectați toate alternativele 
aplicabile.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Timp mare de așteptare  

2.  Foarte aglomerat 

3.  Doctorul și asistentele nu au avut timp pentru mine 

4.  Lipsa echipamentelor și a consumabilelor 

5.  Măsuri de siguranță insuficiente împotriva infecției 

97. Altele 
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CAQ020_ 

De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, ați fost la vreun cabinet medical sau la o unitatea 
medicală alta decât un spital?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAQ021_ 

A avut vreo legătură cu Pandemia de Coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 
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5. Nu 
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CAQ022_ 

Cât de mulțumit ați fost de felul în care ați fost tratat? Foarte mulțumit, oarecum mulțumit, 
oarecum nemulțumit, foarte nemulțumit? 
   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Foarte mulțumit 

2. Oarecum mulțumit 

3. Oarecum nemulțumit 

4. Foarte nemulțumit 
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CAQ023 

De ce ați fost nemulțumit?  
 
Operator: Permiteți Respondentului să menționeze toate motivele și selectați toate alternativele 
aplicabile.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Timp mare de așteptare  

2.  Foarte aglomerat 

3.  Doctorul și asistentele nu au avut timp pentru mine 

4.  Lipsa echipamentelor și a consumabilelor 

5.  Măsuri de siguranță insuficiente împotriva infecției 

97. Altele 
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CAW001_ 

În continuare o sa discutăm despre consecințele economice ale crizei generate de Pandemia de 
Coronavirus, referindu-ne mai întâi la situația privind locul de muncă.  
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Answer type: None 
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CAEP805_ 

La izbucnirea Pandemiei de Coronavirus, erați salariat sau angajat pe cont propriu, inclusiv 
lucrând pentru afaceri de familie?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAW002_ 

Ați devenit șomer, ați încetat activitatea sau a trebuit să vă închideți afacerea din cauza crizei 
provocate de Coronavirus? 
   
 
Operator: Închiderea afacerii poate fi atât temporară, cât și permanentă.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAW003_ 

De câte săptămâni sunteți șomer, ați fost concediat sau v-ați închis afacerea?  
 
Operator: număr de săptămâni  
  
Answer type: Integer 
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CAW010_ 
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De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, unele persoane au lucrat de acasă, unele de la locul 
lor de muncă obișnuit, în afara casei lor, iar altele în ambele moduri. Cum ați descrie situația 
Dvs? 
   
 
Operator: Dacă de la izbucnirea Pandemiei de Coronavirus respondentul a devenit șomer, a fost 
concediat sau a trebuit să închidă afacerea, atunci el trebui să țină cont cât a lucrat în perioada 
pandemică. Varianta "Nici una dintre acestea" este potrivită pentru cazul în care Respondentul 
nu a lucrat deloc, nici de acasă, nici de la locul de muncă.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Am lucrat de acasă 

2. Am lucrat la locul meu de muncă obișnuit 

3. Am lucrat de acasă și de la locul meu de muncă obișnuit 

4. Nici una dintre acestea 
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CAW012_ 

Ați dobândit noi abilități în lucrul pe calculator? 
   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 

9. Lucrează fără calculator 
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CAW013_ 

Conexiunea Dvs. la internet a fost adecvată? Vă rugăm să răspundeți cu DA sau NU.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 

9. Lucrează fără internet 
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CAW016_ 

La locul de muncă, v-au fost oferite materiale de protecție precum mască, mănuși, vizieră sau 
dezinfectant?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAW017_ 

La locul de muncă, cât de sigur v-ați simțit din punct de vedere al sănătății? A fost foarte sigur, 
oarecum sigur, oarecum nesigur sau foarte nesigur?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Foarte sigur 

2. Oarecum sigur 

3. Oarecum nesigur 

4. Foarte nesigur 
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CAW020_ 

Înainte de izbucnirea Pandemiei de Coronavirus, câte ore pe săptămână lucrați în mod normal? 
Vă rugăm să luați în calcul și orele suplimentare.  
  
Answer type: Integer 
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CAW021_ 

De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, v-ați redus numărul de ore lucrate?  
 
Operator: Dacă Respondentul a devenit șomer, a fost concediat sau a trebuit să închidă 
afacerea, răspunsul este „Da”.  
  
Answer type: Radiobuttons 
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Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAW022_ 

Care a fost numărul minim de ore lucrate într-o singură săptămână?  
 
Operator: Dacă Respondentul a devenit șomer, a fost concediat sau a trebuit să închidă 
afacerea, răspunsul este 0 ore.  
  
Answer type: Integer 
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CAW023_1 

Când s-a întâmplat acest lucru?  
  
Answer type: Integer 

CAW023_2 

În care săptămână a lunii s-a întâmplat acest lucru?  
  
Answer type: Integer 
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CAW024_ 

De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, v-ați crescut numărul de ore lucrate? Vă rugăm să 
luați în calcul și orele suplimentare.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAW025_ 

Care a fost numărul maxim de ore lucrate într-o singură săptămână?  
  
Answer type: Integer 
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CAW026_1 

Când s-a întâmplat acest lucru?  
  
Answer type: Integer 

CAW026_2 

În care săptămână a lunii s-a întâmplat acest lucru?  
  
Answer type: Integer 
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CAE001_ 

Operator: Intervievați  primul respondent din această gospodărie?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAE002_ 

Aș vrea acum să vă rog să comparați situația financiară a gospodăriei dvs. înainte și după 
izbucnirea Pandemiei de Coronavirus. 
   
  
Answer type: None 
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CAHH017_ 

Care era venitul total lunar, după plata de taxe și contribuții, pe care întreaga gospodărie l-a avut 
într-o lună tipică înainte de izbucnirea pandemiei de Coronavirus? 
   
 
Operator: Introduceți o sumă în lei (RON)  
  
Answer type: Integer 
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CAE003_ 

Dvs. sau vreun alt membru al gospodăriei ați primit sprijin financiar suplimentar din cauza 
izbucnirii pandemiei de coronavirus din partea angajatorului, guvernului, rudelor, prietenilor și / 
sau a altor persoane?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAE004 

Cine v-a oferit acest sprijin financiar?  
 
Operator: Selectați toate alternativele aplicabile.  
Operator: Încercați să aflați dacă și din alte părți.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Angajatorul 

2.  Guvernul 

3.  Rudele 

4.  Prieteni 

97. Alții 
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CAE005_ 
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Care a fost valoarea minimă a venitului total lunar, după plata de taxe și contribuții, pe care 
întreaga gospodărie l-a avut după izbucnirea pandemiei de Coronavirus, luând în considerare 
orice sprijin financiar suplimentar primit?  
 
Operator: Introduceți o sumă în lei (RON)  
  
Answer type: Integer 
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CACO007_ 

Dacă vă gândiți la venitul total lunar pe care întreaga gospodărie l-a avut într-o lună de după 
izbucnirea pandemiei de Coronavirus, ați spune că gospodăria dvs. face față cu o mare 
dificultate, cu o anumită dificultate, destul de ușor sau ușor?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. cu o mare dificultate 

2. cu o anumită dificultate 

3. destul de ușor 

4. ușor 
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CAE011_ 

De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, ați fost nevoit(ă) să amânați plățile regulate precum 
chiria, ratele la banca și / sau plata utilităților  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAE012_ 

De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, ați fost nevoit(ă) să apelați la  economii pentru a 
acoperi cheltuielile de zi cu zi?  
  
Answer type: Radiobuttons 
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Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAS001_ 

Aș dori acum să aflu despre modul și tipul de contacte pe care le aveți cu familia și prietenii din 
afara casei Dvs. 
   
  
Answer type: None 
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CAS003_ 

De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, cât de des ați intrat în contact direct, adică față în 
față, cu următoarele persoane din afara locuinței Dvs.? Contactul a fost zilnic, de mai multe ori 
pe săptămână, aproximativ o dată pe săptămână, mai rar, sau niciodată?  
 
Operator: Citiți cu voce tare fiecare relație și notați răspunsurile adecvate.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS003_1 Copiii Dvs.: 
CAS003_2 Părinții Dvs: 
CAS003_3 Alte rude: 
CAS003_4 Alte persoane care nu sunt rude precum vecini, prieteni sau colegi: 
Categories: 
1.  Zilnic 

2.  De câteva ori pe săptămână 

3.  Aproximativ o dată pe săptămână 

4.  Mai rar 

5.  Niciodată 

99. Nu se aplică 

-1. Nu știu 

-2. Refuz 
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CAS004_ 

De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, cât de des ați intrat în contact prin telefon, e-mail sau 
prin orice alt mijloc electronic cu următoarele persoane din afara locuinței dvs.? Contactul a fost 
zilnic, de mai multe ori pe săptămână, aproximativ o dată pe săptămână, mai rar, sau niciodată?  
 
Operator: Citiți cu voce tare fiecare relație și notați răspunsurile adecvate.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS004_1 Copiii Dvs.: 
CAS004_2 Părinții Dvs.: 
CAS004_3 Alte rude: 
CAS004_4 Alte persoane care nu sunt rude precum vecini, prieteni sau colegi: 
Categories: 
1.  Zilnic 

2.  De câteva ori pe săptămână 

3.  Aproximativ o dată pe săptămână 

4.  Mai rar 

5.  Niciodată 

99. Nu se aplică 

-1. Nu știu 

-2. Refuz 
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CAS010_ 

De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, ați ajutat persoane din afara casei Dvs să își procure 
cele necesare, precum alimente, medicamente sau servicii de reparații casnice urgente?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAS011_ 
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Comparativ cu perioada de dinaintea izbucnirii pandemiei de coronavirus, cât de des ați ajutat 
următoarele persoane din afara locuinței dvs. să obțină cele necesare: mai rar, cam la fel, sau mai 
des?  
 
Operator: Citiți cu voce tare fiecare relație și notați răspunsurile adecvate.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS011_1 Copiii Dvs.: 
CAS011_2 Părinții Dvs.: 
CAS011_3 Alte rude: 
CAS011_4 Alte persoane care nu sunt rude precum vecini, prieteni sau colegi: 
Categories: 
1.  Mai rar 

2.  Aproximativ la fel 

3.  Mai des 

99. Nu se aplică 

-1. Nu știu 

-2. Refuz 
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CAS012_ 

De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, ați oferit îngrijiri personale altor persoane din afara 
locuinței dvs.?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 

 
Page 90 

CAS013_ 

Cât de des ați acordat îngrijiri următoarelor persoane din afara locuinței dvs. comparativ cu 
perioada de dinaintea izbucnirii pandemiei de coronavirus: mai rar, cam la fel, sau mai des?  
 
Operator: Citiți cu voce tare fiecare relație și notați răspunsurile adecvate.  
  
Question type: Table 
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Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS013_1 Copiii Dvs.: 
CAS013_2 Părinții Dvs: 
CAS013_3 Alte rude: 
CAS013_4 Alte persoane care nu sunt rude precum vecini, prieteni sau colegi: 
Categories: 
1.  Mai rar 

2.  Aproximativ la fel 

3.  Mai des 

99. Nu se aplică 

-1. Nu știu 

-2. Refuz 
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CAS015_ 

De la izbucnire pandemiei de Coronavirus, ați efectuat vreo activitate de voluntariat?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAS016_ 

Activitățile de voluntariat pe care le-ați desfășurat de la izbucnirea Pandemiei de Coronavirus au 
fost mai rare, aproximativ la fel sau mai dese comparativ cu perioada de dinainte?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Mai rar 

2. Aproximativ la fel 

3. Mai des 
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CAS020_ 
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De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, ați fost ajutat de alte persoane din afara locuinței dvs. 
să obțineți cele necesare, cum ar fi alimente, medicamente sau servicii de reparații casnice 
urgente?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAS021_ 

Cât de des v-au ajutat următoarele persoane din afara locuinței dvs. să obțineți cele necesare 
comparativ cu perioada de dinaintea izbucnirii pandemiei de coronavirus? Mai rar, cam la fel, 
sau mai des?  
 
Operator: Citiți cu voce tare fiecare relație și notați răspunsurile adecvate.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS021_1 Copiii Dvs.: 
CAS021_2 Părinții Dvs: 
CAS021_3 Alte rude: 
CAS021_4 Alte persoane care nu sunt rude precum vecini, prieteni sau colegi: 
Categories: 
1.  Mai rar 

2.  Aproximativ la fel 

3.  Mai des 

99. Nu se aplică 

-1. Nu știu 

-2. Refuz 
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CAS025_ 

Ați primit în mod regulat îngrijire la domiciliu înainte de izbucnirea pandemiei de Coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 
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5. Nu 
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CAS026_ 

De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, v-ați confruntat cu mai multe dificultăți în a primi 
îngrijirea la domiciliu de care ai nevoie?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Da 

5. Nu 
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CAS027 

Ce fel de dificultăți au fost?  
 
Operator: Lăsați Respondentul să menționeze toate dificultățile și notați tot ceea ce este 
aplicabil.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1. A trebuit să plătesc mai mult pentru a obține ajutorul de care am nevoie 

2. Oamenii care au avut grijă de mine nu au putut veni la mine acasă 

3. Alte dificultăți 
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CAS028_ 

Oamenii care v-au îngrijit au purtat dispozitive de protecție, precum măști sau mănuși?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1.  Da 

5.  Nu 

99. Niciun îngrijitor nu m-a vizitat de la izbucnirea pandemiei de coronavirus. 
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CAF001_ 

Ajungem acum la finalul interviului. V-am pus multe întrebări despre această perioadă dificilă. 
Totuși, chiar și în perioadele dificile există unele lucruri pozitive. Care a fost experiența Dvs. cea 
mai benefică de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, cu alte cuvinte, cea care v-a inspirat 
speranță sau fericire? 
   
 
Operator: Nu citiți variantele de răspuns. Lăsați respondentul să răspundă și alegeți opțiunea 
corespunzătoare.   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. A menționat ceva imediat 

2. A evitat să menționeze ceva 

3. Nu a menționat nimic 
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CAF002_ 

În cele din urmă, ce anume așteptați cel mai mult să faceți după ce pandemia de coronavirus se 
va reduce?  
 
Operator: Nu citiți cu voce tare. Permiteți Respondentului să răspundă și selectați opțiunea 
aplicabilă.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. A menționat ceva imediat 

2. A evitat să menționeze ceva 

3. Nu a menționat nimic 
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CAF003_ 

Vă mulțumim mult pentru cooperare. Vă dorim multă sănătate!  
  
Answer type: None 
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CAF004_ 

Operator: Dacă aveți vreo observație despre acest interviu, vă rugăm să o introduceți aici.  
  
Answer type: Text 
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CAF005_ 

Operator: Cine a răspuns la întrebări?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Doar respondentul 

2. Respondentul și reprezentantul său 

3. Doar reprezentantul respondentului 

 

Variables 

home 

Assign variable: String 

 

Routing 

if (1 = 1) { 
   assign(home, 
'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/members/') 
} 
CAA001_  
if (CAA001_ = 5) { 
   CAA002_  
   if (CAA002_ = 1) { 
      CAA003_  
   } 
} elseif (CAA001_ = 1) { 
   CAA004_  
} 
if (CAA002_ = 2 || CAA004_ = 2) { 
   CAA005_  
} 
if (CAA002_ = 1 || CAA004_ = 1 || CAA005_ = 2) { 
   CADN042_  
   CADN002_ (dk,rf) 
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   CADN003_ (dk,rf) 
   CAA006_ (dk,rf) 
   CAA010_ (response) 
   CAPH003_ (dk,rf) 
   CAH002_ (dk,rf) 
   CAH003_ (dk,rf) 
   if (CAH003_ = 1) { 
      CAH004_  
   } 
   CAPH089_  
   CAH006_ (dk,rf) 
   if (CAH006_ = 1) { 
      CAH007_  
   } 
   CAH010_ (dk,rf) 
   if (CAH010_ = 1) { 
      CAH011_  
      CAH012_ (dk,rf) 
      CAH013_ (dk,rf) 
   } 
   CAH014_ (dk,rf) 
   CAH015_ (dk,rf) 
   CAH016_ (dk,rf) 
   CAH017_ (dk,rf) 
   CAH020_ (dk,rf) 
   if (CAH020_ = 1) { 
      CAH021_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH002_ (dk,rf) 
   if (CAMH002_ = 1) { 
      CAMH802_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH007_ (dk,rf) 
   if (CAMH007_ = 1) { 
      CAMH807_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH037_ (dk,rf) 
   if (CAMH037_ = 1 || CAMH037_ = 2) { 
      CAMH837_ (dk,rf) 
   } 
   CAC001_ (response) 
   CAC002_ (dk,rf) 
   if (CAC002_ = 1) { 
      CAC003 (dk,rf) 
   } 
   CAC004_ (dk,rf) 
   if (CAC004_ = 1) { 
      CAC005 (dk,rf) 
   } 
   CAC007_ (dk,rf) 
   if (CAC007_ = 1) { 
      CAC008 (dk,rf) 
   } 
   CAC010_ (dk,rf) 
   if (CAC010_ = 1) { 
      CAC011 (dk,rf) 
   } 
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   CAC013_ (dk,rf) 
   if (CAC013_ = 1) { 
      CAC014 (dk,rf) 
   } 
   CAQ001_ (response) 
   CAQ005_ (dk,rf) 
   if (CAQ005_ = 1) { 
      CAQ006_  
   } 
   CAQ010_ (dk,rf) 
   if (CAQ010_ = 1) { 
      CAQ011_  
   } 
   CAQ015_ (dk,rf) 
   if (CAQ015_ = 1) { 
      CAQ016_  
   } 
   CAQ025_ (dk,rf) 
   if (CAQ025_ = 1) { 
      CAQ027_ (dk,rf) 
      if (CAQ027_ = 3 || CAQ027_ = 4) { 
         CAQ028 (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAQ020_ (dk,rf) 
   if (CAQ020_ = 1) { 
      CAQ021_ (dk,rf) 
      CAQ022_ (dk,rf) 
      if (CAQ022_ = 3 || CAQ022_ = 4) { 
         CAQ023 (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAW001_ (response) 
   CAEP805_ (dk,rf) 
   if (CAEP805_ = 1) { 
      CAW002_ (dk,rf) 
      if (CAW002_ = 1) { 
         CAW003_ (dk,rf) 
      } 
      CAW010_ (dk,rf) 
      if (CAW010_ != 4) { 
         if (CAW010_ = 1 || CAW010_ = 3) { 
            CAW012_ (dk,rf) 
            CAW013_ (dk,rf) 
         } 
         if (CAW010_ = 2 || CAW010_ = 3) { 
            CAW016_ (dk,rf) 
            CAW017_ (dk,rf) 
         } 
         CAW020_ (dk,rf) 
         CAW021_ (dk,rf) 
         if (CAW021_ = 1) { 
            CAW022_ (dk,rf) 
            if (CAW022_ is response) { 
               CAW023_1 CAW023_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
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         CAW024_ (dk,rf) 
         if (CAW024_ = 1) { 
            CAW025_ (dk,rf) 
            if (CAW025_ is response) { 
               CAW026_1 CAW026_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
      } 
   } 
   CAE001_ (dk,rf) 
   if (CAE001_ = 1) { 
      CAE002_ (response) 
      CAHH017_ (dk,rf) 
      CAE003_ (dk,rf) 
      if (CAE003_ = 1) { 
         CAE004 (dk,rf) 
      } 
      CAE005_ (dk,rf) 
      CACO007_ (dk,rf) 
      if (CACO007_ = 1 || CACO007_ = 2) { 
         CAE011_ (dk,rf) 
         CAE012_ (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAS001_ (response) 
   CAS003_  
   CAS004_  
   CAS010_ (dk,rf) 
   if (CAS010_ = 1) { 
      CAS011_  
   } 
   CAS012_ (dk,rf) 
   if (CAS012_ = 1) { 
      CAS013_  
   } 
   CAS015_ (dk,rf) 
   if (CAS015_ = 1) { 
      CAS016_ (dk,rf) 
   } 
   CAS020_ (dk,rf) 
   if (CAS020_ = 1) { 
      CAS021_  
   } 
   CAS025_ (dk,rf) 
   if (CAS025_ = 1) { 
      CAS026_ (dk,rf) 
      if (CAS026_ = 1) { 
         CAS027 (dk,rf) 
      } 
      CAS028_ (dk,rf) 
   } 
   CAF001_ (dk,rf) 
   CAF002_ (dk,rf) 
   CAF003_ (response) 
} 
CAF004_  
CAF005_  
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