
System preset value SampID
System preset value RespID
System preset value index
System preset value FirstResp
BLOCK

System preset value InterviewMonth_Last
System preset value InterviewYear_Last
System preset value InterviewMonth_Regular
System preset value InterviewYear_Regular
System preset value SNInterviewMonth
System preset value SNInterviewYear
System preset value PRELOAD_WAVE1_COMPLETED
System preset value PRELOAD_WAVE2_COMPLETED
System preset value PRELOAD_WAVE3_COMPLETED
System preset value PRELOAD_WAVE4_COMPLETED
System preset value PRELOAD_WAVE5_COMPLETED
System preset value PRELOAD_WAVE6_COMPLETED
System preset value W1_CV948_HHSize
System preset value W1_CV902_TimeStampMonth
System preset value W1_CV902_TimeStampYear
System preset value W3_CV004_FirstName
System preset value W3_CV006_MoBirth
System preset value W3_CV007_YrBirth
System preset value W3_CV005_Gender
LOOP := 1 TO 20

ENDLOOP
LOOP := 1 TO 20

ENDLOOP
LOOP := 1 TO 20

ENDLOOP
LOOP := 1 TO 20

ENDLOOP
LOOP := 1 TO 20

ENDLOOP
LOOP := 1 TO 20

ENDLOOP
System preset value NumberOfChildren
System preset value PRELOAD_DN007_CitizenshipCountry
LOOP := 1 TO 2

System preset value W2_CH004_FirstNameOfChild

System preset value W2_CH005_SexOfChildN

System preset value W2_CH006_YearOfBirthChildN

System preset value W2_CH010_StepAdopFostChild

System preset value W2_CH011_OwnChildN

System preset value IM_RC012_kidrel
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ENDBLOCK
System preset value MN001_Country
System preset value MN004_EuroCountry
System preset value MN005_ModeQues
System preset value MN006_NumFamR
System preset value MN007_NumFinR
System preset value MN008_NumHHR

ENDLOOP
System preset value PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive
System preset value PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive
LOOP := 1 TO 14

ENDLOOP
LOOP := 1 TO 14

ENDLOOP
System preset value PRELOAD_BR002_StillSmoking
LOOP := 1 TO 20

ENDLOOP
LOOP := 1 TO 20

ENDLOOP
System preset value PreloadDefineNr
System preset value RosterDefineNr
System preset value PartnerChildrenDefineNr

System preset value PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive

System preset value PRELOAD_PH006_DocCon

System preset value PRELOAD_PH067_HadCondition

BLOCK

ENDBLOCK

System preset value Kidcom
System preset value Name
System preset value Name_UTF8
System preset value Gender
System preset value Year
System preset value Relation
System preset value Distance
System preset value SN_id

BLOCK

ENDBLOCK

System preset value Kidcom
System preset value Name
System preset value Name_UTF8
System preset value Gender
System preset value Year
System preset value Relation
System preset value Distance
System preset value SN_id
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System preset value MN010_TestMode
System preset value MN011_StartTime
System preset value MN012_StartDate
System preset value MN013_HHSize
System preset value MN014_NumberEligibles
System preset value MN015_Eligibles
System preset value MN016_MotherinHH
System preset value MN017_FatherinHH
System preset value MN018_MotherinLawinHH
System preset value MN019_FatherinLawinHH
IF MN011_StartTime = EMPTY
ENDIF
IF MN020_RandomEX023 = EMPTY
ENDIF
System preset value MN021_Version
System preset value MN022_SampleType
System preset value MN023_PersonsOver17
System preset value MN024_NursingHome
System preset value MN025_RandomCF102
System preset value MN026_FirstResp
System preset value MN027_CVResp
System preset value MN028_bio
System preset value MN029_linkage
System preset value MN030_socnet
System preset value MN031_michi
System preset value MN032_socex
System preset value MN033_language
System preset value MN034_hasmoved
System preset value MN035_Random_PH004
System preset value MN036_DropOff
System preset value MN037_Dateformat
System preset value MN101_Longitudinal
System preset value MN102_Version
System preset value MN103_History
System preset value MN104_Householdmoved
BLOCK

ENDBLOCK
BLOCK

ENDBLOCK
LOOP cnt:= 1 TO 20

System preset value Name
System preset value Name_UTF8
System preset value Age
System preset value Gender
System preset value MaritalStatus
System preset value Month
System preset value Year
System preset value RespId

System preset value Name
System preset value Name_UTF8
System preset value Age
System preset value Gender
System preset value MaritalStatus
System preset value Month
System preset value Year
System preset value RespId
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ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO 20

ENDLOOPTxT_Defaults1
TxT_Errors
TxT_DefaultsExtended
TxT_ErrorsExtended
TxT_Movies
Txt_FL200_5000
Txt_FLInitCountry
Txt_MonthYear
Txt_FLDayMonthYear

System preset value STILL_WORKING
IF GripstrengthDone <> 1
ENDIF
IF (MN010_TestMode = a1) AND (MN001_Country = a1)

System preset value FLChild

System preset value PreloadChild

IF MN103_History = 1

Test
This is an interview IN testmode:
MN001_Country = {MN001_Country}
MN103_History = {MN103_History}
MN101_Longitudinal = {MN101_Longitudinal}
MN006_NumFamR = {MN006_NumFamR}
MN007_NumFinR = {MN007_NumFinR}
MN008_NumHHR = {MN008_NumHHR}
MN029_linkage = {MN029_linkage}
MN030_socnet = {MN030_socnet}
MN031_michi = {MN031_michi}
MN032_socex = {MN032_socex}
MN034_hasmoved = {MN034_hasmoved}
MN104_Householdmoved = {MN104_Householdmoved}

1. Continuați

Test_History
Which History sections do you want to test?

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING

Toate
DN
PH
CF
HC
EP
GS
HO
CO
AC
EX
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ELSE

ENDIF
BLOCK

ELSE

ENDIF

IV
RC
RP
RA
CC
RE
FS
HS
GL
RH

IF MN103_History = 0

ENDIF

Test_Regular
Which Regular sections do you want to test?

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING

1. Toate
2. DN
3. CS
4. CH
5. PH
6. CF
7. MH
8. HC
9. EP
10. IT
11. GS
12. SP
13. FT
14. HO
15. HH
16. CO
17. AS
18. AC
19. EX
20. IV
30. BR

IF MN103_History = 1
ELSE

ENDIF

IF MN103_History = 0
ENDIF
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Txt_FL_DN001

System preset value DN901_TimeStampStart
IF DN901_TimeStampStart = EMPTY AND DN001_Intro <> EMPTY
ENDIF

BLOCK

DN001_Intro
Dați-mi voie să repet că acest interviu este confidențial. Răspunsurile dvs. vor fi folosite doar în scopuri de cercetare în
diferite analize. În cazul în care vom ajunge la vreo întrebare la care nu doriți să răspundeți, este suficient să îmi spuneți
și am să continui cu întrebarea următoare. Aș dori să încep întrebându-vă câteva lucruri despre viața dumneavoastră.
INTRO DEMOGRAPHICS
1. Continuați

DN756_Proxy

OP:
Vă rugăm să verificați. Cine răspunde la chestionar?
CHECK IF PROXY
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul

Txt_Month
Txt_Year
Txt_FL_DN043

IF DN043_BirthConf = a1
ELSE

DN042_Gender
OBSERVAȚIE

OP:
Notați sexul respondentului din observație (întrebați dacă nu sunteți sigur)
MALE OR FEMALE
1. Bărbat
2. Femeie

DN043_BirthConf
Pot doar să confirm? V-ați născut în [FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]
/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]] [STR (piYear)]?
CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH
1. Da
5. Nu

IF DN043_BirthConf = a5
Txt_FL_DN002

DN002_MoBirth
În ce @blună@b și an v-ați născut?

@bLUNA@b:
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ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ELSE
ENDIF

Txt_FL_DN003

IF DN003_YearBirth <> NONRESPONSE AND DN002_MoBirth <> NONRESPONSE
ENDIF

ANUL:
MONTH OF BIRTH
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie

DN003_YearBirth
În ce lună și @ban@b v-ați născut?

LUNA: {DN002_MoBirth}
@bANUL@b:
YEAR OF BIRTH
1900..2017

Txt_FL_DN004

IF DN004_CountryOfBirth = a5

ENDIFTxt_FL_DN007

DN004_CountryOfBirth
V-ați născut în România?
COUNTRY OF BIRTH
1. Da
5. Nu

Txt_FL_DN005

Txt_FL_DN006

DN005_OtherCountry
În ce țară v-ați născut? Vă rog să numiți cărei i-a aparținut locul nașterii dumneavoastră la data la care v-ați născut.
OTHER COUNTRY OF BIRTH
STRING

DN006_YearToCountry
În ce an ați venit să trăiți în România?
YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY
1875..2017

DN007_Citizenship
Aveți cetățenie română?
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ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

IF DN007_Citizenship = a1

ELSE

ENDIF
IF MN103_History = 0

ENDIF

CITIZENSHIP COUNTRY
1. Da
5. Nu

Txt_FL_DN503

IF DN503_NationalitySinceBirth = a5

ENDIF

DN503_NationalitySinceBirth
V-ați născut [@ cetățean/@ cetățean] român?
NATIONALTIY SINCE BIRTH
1. Da
5. Nu

Txt_FL_DN502

DN502_WhenBecomeCitizen
În ce an ați devenit [@ cetățean/@ cetățeană] al României?
WHEN CITIZEN
1900..2017

IF DN007_Citizenship = a5

ENDIF

Txt_FL_DN008

DN008_OtherCitizenship
Care este cetățenia dumneavoastră?
OTHER CITIZENSHIP
STRING

IF ((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a8)) OR (MN001_Country = a19))
OR (MN001_Country = a22)

ENDIF

DN009_WhereLived
Unde locuiați la 25 Decembrie 1989, adică înainte de înlăturarea regimului comunist - Trăiați în România sau
altundeva?
WHERE LIVED SINCE 1989
1. Romania

3. Altundeva

Txt_FL_DN504
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Txt_FL_DN505

Txt_FL_DN010

IF DN010_HighestEdu = a97

ENDIFTxt_FL_DN012

DN504_CountryOfBirthMother
În ce țară s-a născut mama dumneavoastră?
COUNTRY BIRTH MOTHER
STRING

DN505_CountryOfBirthFather
În ce țară s-a născut tatăl dumneavoastră?
COUNTRY BIRTH FATHER
STRING

DN010_HighestEdu
Vă rog să vă uitați la fișa 2.
Care este cel mai important certificat sau diplomă de absolvire pe care ați obținut-o?

OP:
Dacă respondentul menționează un certificat/diplomă străină, întrebați-l dacă își poate încadra titlul în categoriile
date; în caz contrar, folosiți cealaltă opțiune și introduceți-o (ecranul următor).
HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED
1. Nicio instruire/educație
2. Învăţământul antepreşcolar/ Învăţământul preşcolar/ Şcoală primară neterminată
3. Şcoală primară terminată IV
4. Învăţământ gimnazial/ Școala generală
5. Treapta I de liceu
6. Şcoala de arte şi meserii/ Şcoală profesională/ Şcoală de ucenici
7. Diplomă de Bacalaureat
95. Deocamdată fără diplomă/încă la școală
97. Altele

Txt_FL_DN011

DN011_OtherHighestEdu
Ce tip de certificat sau diplomă de absolvire ați obținut?
OTHER HIGHEST EDUCATION
STRING

DN012_FurtherEdu
Vă rog să vă uitați la fișa 3.
Ce titlu de studii superioare sau de formare profesională aveți?
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ELSE

IF 97.00000000000001 IN DN012_FurtherEdu

ENDIFTxt_FL_DN041

OP:
^CodeAll
Dacă respondentul răspunde „încă frecventez cursuri de studiu/formare profesională”, întrebați-l/o dacă deține deja
vreunul dintre celelalte titluri de pe planșă.
FURTHER EDUCATION
1. Fără studii superioare/formare profesională
2. Şcoală postliceală, Facultate - subingineri, colegiu
3. Şcoala de maiştri
4. Licenţă (durata studiilor de 3 şi/sau 4 ani)
5. Licenţă (durata studiilor de 5 şi/sau 6 ani), Master, Studii post-universitare
6. Învăţământul terţiar – doctorat şi postdoctorat

95. Încă urmează studiile/formarea profesională
97. Altele

Txt_FL_DN013

DN013_WhichOtherEdu
Ce alt titlu de studii superioare sau de formare profesională aveți?
OTHER EDUCATION
STRING

DN041_YearsEdu
Câți ani de studii cu frecvență aveți?

OP:
Introduceti 9000 daca respondentul nu a fost niciodata la scoala. Introduceti 9997 daca respondentul inca mai
studiaza.
Studii cu frecvență
* cuprinde: beneficierea de școlarizare, angajarea în activități practice sau studii supravegheate ori susținerea de
examene
* exclude: munca cu normă întreagă, educația la domiciliu, educația la distanță, formarea specială la locul de muncă,
cursurile serale, formarea profesională privată cu jumătate de normă, studiile superioare flexibile sau cu frecvență
redusă etc.
YEARS EDUCATION
0..9999

IF MN101_Longitudinal = 1
Txt_FL_DN044
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ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (DN044_MaritalStatus = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF MN103_History = 0

ENDIF

DN044_MaritalStatus
De la ultimul nostru interviu, vi s-a modificat starea civilă?
MARITAL STATUS CHANGED
1. Da, starea civilă s-a modificat
5. Nu, starea civilă nu s-a modificat

Txt_FL_DN014

DN014_MaritalStatus
Vă rog să vă uitați la fișa 4.
Care este starea dumneavoastră civilă?

OP:
Dacă căsătoria continuă, dar [@ partenerul/@ partenera] nu mai locuiește în locuință oricare ar fi motivul, de exemplu
că se află într-un azil, spital, în închisoare etc., codați 3.
MARITAL STATUS
1. Căsătorit/ă și locuiește cu soțul/soția
2. Parteneriat înregistrat
3. Căsătorit(ă), locuiește separat de soț/soție
4. Niciodată căsătorit(ă)
5. Divorțat(ă)
6. Văduv(ă)

IF DN014_MaritalStatus = a1

ELSE

IF MN026_FirstResp = 1

ENDIF

Txt_FL_DN015

CHECK (CURRENTDATE.YEAR - DN015_YearOfMarriage) < (MN808_AgeRespondent - 12) L107 " [Anul căsătoriei
trebuie să fie cu cel puțin 12 ani după anul de naștere al respondentului! Dacă anul este corect, apăsați "suppress"
(suprimare) și introduceți un comentariu explicativ] [{empty}]"

DN015_YearOfMarriage
În ce an v-ați căsătorit?
YEAR OF MARRIAGE
1905..2017

IF DN014_MaritalStatus = a2

ELSE

Txt_FL_DN016

DN016_YearOfPartnership
În ce an v-ați înregistrat parteneriatul?
YEAR of REGISTERED PARTNERSHIP
1905..2017
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ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR
(DN014_MaritalStatus = a6))

ENDIF

IF DN014_MaritalStatus = a3

ELSE

ENDIF

Txt_FL_DN017

DN017_YearOfMarriage
În ce an v-ați căsătorit?
YEAR OF MARRIAGE
1905..2017

IF DN014_MaritalStatus = a5

ELSE

ENDIF

Txt_FL_DN018

DN018_DivorcedSinceWhen
În ce an ați divorțat?

OP:
Dacă sunt mai multe diorțuri, introduceți anul ultimului divorț
SINCE WHEN DIVORCED
1905..2017

IF DN014_MaritalStatus = a6

ENDIF

Txt_FL_DN019

DN019_WidowedSinceWhen
În ce an ați devenit [@ văduvă/@ văduv]?

OP:
Introduceți anul decesului partenerei
SINCE WHEN WIDOWED
1914..2017

Txt_FL_DN020

Txt_FL_DN021

DN020_AgePart
În ce an s-a născut [@ fosta/@ fostul/@ defuncta/@ defunctul] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] [@ soțul/@ soția/@ soțul/@ soția/@
soțul/@ soția]?

OP:
Înregistrați anul de naștere al celui mai recent soț?
AGE OF PARTNER
1895..1999
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IF DN021_HighestEduPart = a97

ENDIFTxt_FL_DN023

DN021_HighestEduPart
Vă rog să vă uitați la fișa 2.
Care este cel mai avansat certificat sau diplomă de studii pe care a obținut-o [@ fosta/@ fostul/@ defuncta/@
defunctul] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@
dumneavoastră] [@ soțul/@ soția/@ soțul/@ soția/@ soțul/@ soția]?

OP:
Dacă respondentul menționează un certificat/diplomă străină, întrebați-l dacă își poate încadra titlul în categoriile
date; în caz contrar, folosiți cealaltă opțiune și introduceți-o (ecranul următor).
HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER
1. Nicio instruire/educație
2. Învăţământul antepreşcolar/ Învăţământul preşcolar/ Şcoală primară neterminată
3. Şcoală primară terminată IV
4. Învăţământ gimnazial/ Școala generală
5. Treapta I de liceu
6. Şcoala de arte şi meserii/ Şcoală profesională/ Şcoală de ucenici
7. Diplomă de Bacalaureat
95. Deocamdată fără diplomă/încă la școală
97. Altele

Txt_FL_DN022

DN022_OtherHighestEduPart
Ce alt certificat sau diplomă de studii a mai obținut [@ fosta/@ fostul/@ defuncta/@ defunctul] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@
dumneavoastră]^FL_DN022_3
OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED
STRING

DN023_FurtherEduPart
Vă rog să vă uitați la fișa 3. Ce diplome de studii superioare sau de formare profesională are [@ fosta/@ fostul/@
defuncta/@ defunctul] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră] [@ soțul/@ soția/@ soțul/@ soția/@ soțul/@ soția]?

OP:
{CodeAll}
FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER
1. Fără studii superioare/formare profesională
2. Şcoală postliceală, Facultate - subingineri, colegiu
3. Şcoala de maiştri
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ENDBLOCK

ENDIF
IF MN005_ModeQues = a1

ENDIF

ENDIF

IF 97.00000000000001 IN DN023_FurtherEduPart

ENDIF

4. Licenţă (durata studiilor de 3 şi/sau 4 ani)
5. Licenţă (durata studiilor de 5 şi/sau 6 ani), Master, Studii post-universitare
6. Învăţământul terţiar – doctorat şi postdoctorat

95. Încă urmează studiile/formarea profesională
97. Altele

Txt_FL_DN024

DN024_WhichOtherEduPart
Ce alte studii superioare sau formare profesională are [@ fosta/@ fostul/@ defuncta/@ defunctul] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@
dumneavoastră]^FL_DN024_3
OTHER EDUCATION PARTNER
STRING

Txt_FL_DN040

DN040_PartnerOutsideHH
Aveți [@ o parteneră/@ un partener] care nu locuiește în această locuință?
PARTNER OUTSIDE HOUSEHOLD
1. Da
5. Nu

DN038_IntCheck

OP:
VERIFICAȚI: Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
INTERVIEWER CHECK DN
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul
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ENDBLOCK
IF MN103_History = 1

IF MN103_History = 1

ENDIF
System preset value DN902_TimeStampEnd
IF DN902_TimeStampEnd = EMPTY AND DN038_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

IF (DN038_IntCheck = RESPONSE) AND Demographics.DN003_YearBirth <> EMPTY

ENDIFTxt_FL_DN755

LOOP eventID:= 1 TO 145

ENDLOOP

ResetEvent

DN755_introcal
Acum am să vă întreb despre lucruri care au avut loc în timpul vieții dvs.
Unele din răspunsurile dvs. vor apărea în calendarul de pe ecran.
Acest lucru s-ar putea să vă ajute să vă amintiți când au avut loc alte evenimente din viața dvs.

OP:
Arătați-i respondentului calendarul.
INTRODUCTION OF THE CALENDAR
1. Continuați

IF (RC IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

BLOCK
Txt_FL_RC001

System preset value RC901_TimeStampStart
IF RC901_TimeStampStart = EMPTY AND RC001_strkid <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_RC022

RC001_strkid
Mai întâi aș dori să vă pun câteva întrebări despre copiii pe care i-ați avut, dacă este cazul. Amintirea zilelor lor de
naștere s-ar putea să vă ajute să vă amintiți alte evenimente.

OP:
{Press}
START OF RETROSPECTIVE CHILDREN SECTION
1. Continuați

RC022_evextkids
Ați [@ avut un alt/@ avut vreodată un] copil biologic - chiar și dacă a trăit doar o perioadă scurtă?
EVER HAD OTHER NON_MENTIONED CHILDREN
1. Da
5. Nu
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IF RC022_evextkids = a1
Txt_FL_RC023

IF RC023_nmextkids > 0

RC023_nmextkids
Câți [@ alți] copii biologici ați avut, ținând cont de eventualii copii care au murit de la naștere?

OP:
Adăugați dacă este necesar: Vă rog să includeți copiii care au decedat sau care trăiesc altundeva.
NUMBER OF OTHER CHILDREN
0..20

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF cnt <= RC023_nmextkids

BLOCK
Txt_FL_RC024

CHECK NOT ((RC024_kidyob = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RC024_kidyob)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

Txt_FL_RC026

IF RC026_kidgender = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_RC027

IF RC027_kidalive = a5

RC024_kidyob
[@ Haideți să începem cu cel mai mare copil.] În ce an s-a născut [@ acest] [@ prim/@ al 2-lea/@ al 3-lea/@ al
4-lea/@ al 5-lea/@ al 6-lea/@ al 7-lea/@ al 8-lea/@ al 9-lea/@ al 10-lea/@ al 11-lea/@ al 12-lea/@ al 13-lea/@
al 14-lea/@ al 15-lea/@ al 16-lea/@ al 17-lea/@ al 18-lea/@ al 19-lea/@ al 20-lea] copil?
YEAR OF BIRTH OTHER CHILD
1900..2017

RC025_kidname
Vă rog să îmi spuneți prenumele acestui copil
FIRST NAME OTHER CHILD
STRING[124]

RC026_kidgender

OP:
Întrebați sau codificați: [@ {Numele copilului}] este băiat sau fată?
GENDER OTHER CHILD
1. Bărbat
2. Femeie

Txt_Calendar_BNewChild_Start

RC027_kidalive
[@ {Numele copilului}] este încă în viață?
OTHER CHILD STILL ALIVE
1. Da
5. Nu
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ENDIF
IF MN002_Person[1].Gender = a2

Txt_FL_RC028

CHECK NOT ((RC028_kidyod = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RC028_kidyod)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

IF RC028_kidyod = RESPONSE

ENDIF

RC028_kidyod
În ce an a decedat [@ {Numele copilului}]?
YEAR OF DEATH OTHER CHILD
1900..2017

Txt_Calendar_BNewChild_End

IF piIndex > 1

ENDIF
IF askRC029 = 1

IF New_Children[piIndex - 1].RC029_malv = a2
ENDIF
IF (New_Children[piIndex - 1].RC030_malvdur = a5) OR (New_Children[piIndex - 1].RC030_malvdur = a6)

ENDIF

IF (New_Children[piIndex - 1].RC030a_malws > RC024_kidyob">RC024_kidyob) AND
(RC024_kidyob">RC024_kidyob > New_Children[piIndex - 1].RC024_kidyob">RC024_kidyob)
ENDIF

Txt_FL_RC029

IF RC029_malv = a1

RC029_malv
V-ați întrerupt munca temporar sau permanent când s-a născut [@ {Numele copilului}]?
LEFT JOB BECAUSE OF CHILD
1. Da, am întrerupt munca temporar
2. Da, nu am mai lucrat niciodată de atunci
5. Nu, nicio întrerupere
9. Nu se aplică: Nu lucram la momentul respectiv

Txt_FL_RC030

IF (RC030_malvdur = a5) OR (RC030_malvdur = a6)

RC030_malvdur
Cât timp v-ați întrerupt munca?
HOW LONG WAS MATERNITY INTERRUPTION
1. 1 lună sau mai puțin
2. Mai mult de 1 lună, dar cel mult 3 luni
3. Mai mult de 3 luni, dar cel mult 6 luni
4. Mai mult de 6 luni, dar cel mult 1 an
5. Mai mult de 1 an, dar cel mult 3 ani
6. Mai mult de 3 ani, dar am muncit într-un moment ulterior

Txt_FL_RC030a

RC030a_malws
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ELSE

ENDIFTxt_FL_RC031

IF a97 IN RC031_malvsoi

ENDIF
IF a3 IN RC031_malvsoi

ENDIF

ENDIF

CHECK NOT ((RC030a_malws = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RC030a_malws))
L107 " [Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

Când v-ați reluat munca?
WHEN STARTED WORKING AGAIN
1900..2017

IF askRC029 = 2
ELSE

ENDIF

IF askRC029 = 3
ENDIF

RC031_malvsoi
Vă rog să vă uitați la fișa 5 Ce surse de venit aveați când s-a născut [@ {Numele copilului}]?

OP:
{ReadOut} {CodeAll}
SOURCES OF INCOME MATERNITY LEAVE
1. Venituri din salarii (inclusiv din activități independente)
2. Ajutor de la Soț(ie) sau Partener(ă)
3. Indemnizaţie de maternitate de la stat, angajator sau alte instituții
4. Alocații pentru copii de la stat sau alte instituții
5. Sprijin de la Familie (nu de la Soț/Partener) și prieteni
6. Utilizarea activelor financiare sau a conturilor bancare
97. Altele

RC031a_malvsoi
Vă rugăm să specificați.
OTHER SOURCE OF INCOME MATERNITY LEAVE
STRING

Txt_FL_RC032

IF RC032_malvmon1 = RESPONSE

RC032_malvmon1
Puteți să îmi spuneți cât a fost prima dumneavoastră indemnizație netă de creștere a copilului când [@ l-ați
avut pe/@ ați avut-o pe] [@ {Numele copilului}]?

OP:
Introduceți suma. Introduceți valuta în întrebarea următoare.
MATERNITY BENEFIT AMOUNT
-99999999999999.99..1000000000000000.00
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ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO 20

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF RC033_malvcur1 = a97

ENDIF

RC033_malvcur1

OP:
Întrebați sau codificați: În ce valută a fost?
CURRENCY MATERNITY BENEFIT
1. Leu Nou (RON - dupa 1 iulie 2005; 1 Leu Nou = 10 000 Lei Vechi)
2. Leu Vechi (ROL - Al treilea Leu 1952 -2005; 1 Leu Vechi = 20 Lei II)
3. Al doilea Leu 1947 (1947 - 1952; 1 Leu II = 20.000 Lei I)
4. Leul de ocupație rusesc (1944 - 1947)
5. Primul Leu (1867-1944)

97. Altă monedă, vă rog specificați

RC733_specify
^Specify
SPECIFY
STRING

IF cnt <= RC023_nmextkids

IF New_Children[cnt].RC027_kidalive = a1

BLOCK

System preset value CH014_ContactChildTxt_FL_CH014

CH014_ContactChild
În ultimele douăsprezece luni, de câte ori ați avut contact cu {CH004_FirstNameOfChild} personal, prin telefon,
poștă, e-mail sau prin orice alt mijloc electronic?
CONTACT WITH CHILD
1. Zilnic
2. De mai multe ori pe săptămână
3. Aproximativ o dată pe săptămână
4. Aproximativ o dată la două săptămâni
5. Aproximativ o dată pe lună
6. Mai puțin de o dată pe lună
7. Niciodată
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System preset value CH007_ChLWh
IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY

ELSE

ENDIF
System preset value CoResidentChild
IF (CH007_ChLWh = a1) AND (piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 18))
ELSE
ENDIF
System preset value ChildSex
System preset value ChildName
IF piPreloadChildIndex = '0'

CH007_ChLWh
Vă rog să vă uitați la fișa 6.
Unde locuiește {CH004_FirstNameOfChild}?
WHERE DOES CHILD N LIVE
1. În aceeași gospodărie
2. În aceeași clădire
3. La mai puțin de 1 kilometru
4. La o distanță cuprinsă între 1 și 5 kilometri
5. La o distanță cuprinsă între 5 și 25 de kilometri
6. La o distanță cuprinsă între 25 și 100 de kilometri
7. La o distanță cuprinsă între 100 și 500 de kilometri
8. La o distanță de peste 500 de kilometri

IF MN104_Householdmoved = 1

ENDIF

CH007_ChLWh
Vă rog să vă uitați la fișa 6.
Unde locuiește {CH004_FirstNameOfChild}?
WHERE DOES CHILD N LIVE
1. În aceeași gospodărie
2. În aceeași clădire
3. La mai puțin de 1 kilometru
4. La o distanță cuprinsă între 1 și 5 kilometri
5. La o distanță cuprinsă între 5 și 25 de kilometri
6. La o distanță cuprinsă între 25 și 100 de kilometri
7. La o distanță cuprinsă între 100 și 500 de kilometri
8. La o distanță de peste 500 de kilometri

IF piLimit <> 1

IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

CH012_MaritalStatusChildN
Vă rog să vă uitați la fișa 4.
Ce stare civilă are {CH004_FirstNameOfChild}?
MARITAL STATUS OF CHILD
1. Căsătorit/ă și locuiește cu soțul/soția
2. Parteneriat înregistrat
3. Căsătorit(ă), locuiește separat de soț/soție
4. Niciodată căsătorit(ă)
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ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF
IF CH007_ChLWh = a1
ELSE

ENDIF

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2

ENDIF

5. Divorțat(ă)
6. Văduv(ă)

Txt_FL_CH013

CH013_PartnerChildN
{CH004_FirstNameOfChild} are un/o partener/ă care locuiește cu [@ el/@ ea]?
DOES CHILD HAVE PARTNER
1. Da
5. Nu

Txt_FL_CH015

CHECK (CH015_YrChldMoveHh >= piYearOfBirthChild) AND ((((CH015_YrChldMoveHh = DONTKNOW)
OR (CH015_YrChldMoveHh < 2017.99999999999968)) OR (CH015_YrChldMoveHh = 2999)) OR
(CH015_YrChldMoveHh = 9997)) L107 " [Anul ar trebui să aibă o valoare mai mare sau egală cu anul
nașterii. Dacă anul este corect, apăsați "suppress" (suprimare) și introduceți un comentariu explicativ]
[{empty}]"

CH015_YrChldMoveHh
În ce an s-a mutat {CH004_FirstNameOfChild} din casa părintească?

OP:
Contează ultima mutare. Introduceți „2999” dacă copilul locuește încă acasă (de ex. cu mama divorțată)
Introduceți "9997" dacă copilul nu a locuit în casa părintească
YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD
1900..9997

IF piLimit = 1

ELSE

CH019_NoChildren
Câți copii are {CH004_FirstNameOfChild}, dacă este cazul?

OP:
Țineți cont de copiii naturali, luați în plasament, adoptați și vitregi, inclusiv de cei ai soțului sau partenerului
NUMBER OF CHILDREN OF CHILD
0..25

CH016_ChildOcc
Vă rog să vă uitați la fișa 7.
Ce statut de angajare are {CH004_FirstNameOfChild}?
CHILD OCCUPATION
1. Angajat cu normă întreagă
2. Angajat cu jumătate de normă

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

21 von 491 19.05.17, 15:50



IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY

3. Liber-profesionist sau lucrează pentru afacerea familiei
4. Șomer
5. În formare profesională/recalificare/educație
6. Concediu pentru creșterea copilului
7. În pensie sau pensie anticipată
8. Bolnav permanent sau cu dizabilități
9. Are grijă de casă și de familie
97. Altele

Txt_FL_CH017

CH017_EducChild
Vă rog să vă uitați la fișa 2.
Care este cel mai important certificat sau diplomă de absolvire pe care a obținut-o
{CH004_FirstNameOfChild}?

OP:
Dacă respondentul menționează un certificat/diplomă străină, întrebați-l dacă își poate încadra titlul în
categoriile date; în caz contrar, folosiți cealaltă opțiune și introduceți-o (ecranul următor).
CHILD EDUCATION
1. Nicio instruire/educație
2. Învăţământul antepreşcolar/ Învăţământul preşcolar/ Şcoală primară neterminată
3. Şcoală primară terminată IV
4. Învăţământ gimnazial/ Școala generală
5. Treapta I de liceu
6. Şcoala de arte şi meserii/ Şcoală profesională/ Şcoală de ucenici
7. Diplomă de Bacalaureat
95. Deocamdată fără diplomă/încă la școală
97. Altele

CH018_EdInstChild
Vă rog să vă uitați la fișa 3
Ce diplome de studii superioare sau de formare profesională are {CH004_FirstNameOfChild}?

OP:
^CodeAll
Dacă respondentul răspunde „încă frecventez cursuri de studiu/formare profesională”, întrebați-l/o dacă
deține deja vreunul dintre celelalte titluri de pe planșă.
FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING
1. Fără studii superioare/formare profesională
2. Şcoală postliceală, Facultate - subingineri, colegiu
3. Şcoala de maiştri
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ENDIFTxt_FL_RC038

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF CH019_NoChildren > 0

ENDIF

4. Licenţă (durata studiilor de 3 şi/sau 4 ani)
5. Licenţă (durata studiilor de 5 şi/sau 6 ani), Master, Studii post-universitare
6. Învăţământul terţiar – doctorat şi postdoctorat

95. Încă urmează studiile/formarea profesională
97. Altele

CH019_NoChildren
Câți copii are {CH004_FirstNameOfChild}, dacă este cazul?

OP:
Țineți cont de copiii naturali, luați în plasament, adoptați și vitregi, inclusiv de cei ai soțului sau
partenerului
NUMBER OF CHILDREN OF CHILD
0..25

Txt_FL_CH020

CH020_YrBrthYCh
În ce an s-a născut cel mai [@ tânăr] copil al lui {CH004_FirstNameOfChild}?
YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD
1875..2017
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IF RC038_extadpt = a1

RC038_extadpt
Ați [@ luat un alt/@ luat vreodată un] copil în adopție?
OTHER ADOPTED CHILDREN
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RC039

IF RC039_nmextadpt > 0

RC039_nmextadpt
Câți [@ alți] copii ați adoptat?
NUMBER OF OTHER ADOPTED
0..20

LOOP cnt:= 1 TO RC039_nmextadpt

BLOCK
Txt_FL_RC040

Txt_FL_RC041

CHECK NOT ((RC041_yradopt = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RC041_yradopt)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_FL_RC042

IF RC042_kidgender = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_RC043

CHECK NOT ((RC043_kidyob = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RC043_kidyob)) L107 "

RC040_kidname
[@ Să începem cu primul copil adoptat.] Care este numele [@ acestui] [@ prim/@ al 2-lea/@ al 3-lea/@ al
4-lea/@ al 5-lea/@ al 6-lea/@ al 7-lea/@ al 8-lea/@ al 9-lea/@ al 10-lea/@ al 11-lea/@ al 12-lea/@ al 13-lea/@
al 14-lea/@ al 15-lea/@ al 16-lea/@ al 17-lea/@ al 18-lea/@ al 19-lea/@ al 20-lea] copil (adoptat)?
OTHER ADOPTED CHILD NAME
STRING[124]

RC041_yradopt
Când [@ l-ați adoptat pe/@ ați adoptat-o pe] [@ {Numele copilului}]?
OTHER CHILD YEAR OF ADOPTION
1900..2017

RC042_kidgender

OP:
Întrebați sau codificați: [@ {Numele copilului}] este băiat sau fată?
OTHER ADOPTED CHILD GENDER
1. Bărbat
2. Femeie

Txt_Calendar_BAdoptChild_Start

RC043_kidyob
În ce an s-a născut [@ {Numele copilului}]?
OTHER ADOPTED CHILD YEAR OF BIRTH
1900..2017
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[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
CHECK NOT ((RC043_kidyob = RESPONSE) AND (RC041_yradopt < RC043_kidyob)) L107 " [Acest an nu se
potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_FL_RC044

IF RC044_kidalive = a5

ENDIF
IF MN002_Person[1].Gender = a2

RC044_kidalive
[@ {Numele copilului}] este încă în viață?
OTHER ADOPTED CHILD STILL ALIVE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RC045

CHECK NOT ((RC045_kidyod = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > RC045_kidyod)) L107 " [Acest an
nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

IF RC045_kidyod = RESPONSE

ENDIF

RC045_kidyod
În ce an a decedat [@ {Numele copilului}]?
OTHER ADOPTED CHILD YEAR OF DEATH
1900..2017

Txt_Calendar_BAdoptChild_End

LOOP cnt:= 1 TO 20

ENDLOOP
IF piIndex > 1

ENDIF
IF askRC046 = 1

IF (New_Children[cnt].RC030a_malws >= RC041_yradopt) AND (New_Children[cnt].RC024_kidyob <=
RC041_yradopt)
ENDIF

IF Adopt_Children[piIndex - 1].RC046_malv = a2
ENDIF
IF (Adopt_Children[piIndex - 1].RC047_malvdur = a5) OR (Adopt_Children[piIndex - 1].RC047_malvdur = a6)

ENDIF

IF (Adopt_Children[piIndex - 1].RC047a_malws > RC041_yradopt">RC041_yradopt) AND
(RC041_yradopt">RC041_yradopt > Adopt_Children[piIndex - 1].RC041_yradopt">RC041_yradopt)
ENDIF

Txt_FL_RC046

RC046_malv
V-ați întrerupt munca temporar sau permanent când [@ l-ați adoptat pe/@ ați adoptat-o pe] [@ {Numele
copilului}]?
LEFT JOB BECAUSE OF CHILD
1. Da, am întrerupt munca temporar
2. Da, nu am mai lucrat niciodată de atunci
5. Nu, nicio întrerupere
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ELSE

ENDIFTxt_FL_RC048

IF RC046_malv = a1

ENDIF

9. Nu se aplică: Nu lucram la momentul respectiv

Txt_FL_RC047

IF (RC047_malvdur = a5) OR (RC047_malvdur = a6)

ENDIF

RC047_malvdur
Cât timp v-ați întrerupt munca?
HOW LONG WAS MATERNITY INTERUPTION
1. Mai puțin de o lună
2. Mai mult de 1 luna, dar cel mult 3 luni
3. Mai mult de 3 luni, dar cel mult 6 luni
4. Mai mult de 6 luni, dar cel mult 1 an
5. Mai mult de 1 an, dar cel mult 3 ani
6. Mai mult de 3 ani, dar am muncit într-un moment ulterior

Txt_FL_RC047a

CHECK NOT ((RC047a_malws = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RC047a_malws))
L107 " [Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

RC047a_malws
Când v-ați reluat munca?
WHEN STARTED WORKING AGAIN
1900..2017

IF askRC046 = 3
ELSE

ENDIF

IF (askRC046 = 2) OR (askRC046 = 0)
ENDIF

RC048_malvsoi
Vă rog să vă uitați la fișa 5 Ce surse de venit aveați când [@ l-ați adoptat pe/@ ați adoptat-o pe] [@ {Numele
copilului}]?

OP:
{ReadOut} {CodeAll}
SOURCES OF INCOME MATERNITY LEAVE
1. Venituri din salarii (inclusiv din activități independente)
2. Ajutor de la Soț(ie) sau Partener(ă)
3. Indemnizaţie de maternitate de la stat, angajator sau alte instituții
4. Alocații pentru copii de la stat sau alte instituții
5. Sprijin de la Familie (nu de la Soț/Partener) și prieteni
6. Utilizarea activelor financiare sau a conturilor bancare
97. Altele
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ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO RC039_nmextadpt

ENDBLOCK

ENDIF

IF a97 IN RC048_malvsoi

ENDIF
IF a3 IN RC048_malvsoi

ENDIF

RC048a_malvsoi
Vă rugăm să specificați.
OTHER SOURCE OF INCOME MATERNITY LEAVE
STRING

Txt_FL_RC049

IF RC049_malvmon1 = RESPONSE

ENDIF

RC049_malvmon1
Puteți să îmi spuneți cât a fost prima dumneavoastră indemnizație netă de creștere a copilului când [@ l-ați
adoptat pe/@ ați adoptat-o pe] [@ {Numele copilului}]?

OP:
Introduceți suma. Introduceți valuta în întrebarea următoare.
MATERNITY BENEFIT AMOUNT
-99999999999999.99..1000000000000000.00

IF RC050_malvcur1 = a97

ENDIF

RC050_malvcur1

OP:
Întrebați sau codificați: În ce valută a fost?
CURRENCY MATERNITY BENEFIT
1. Leu Nou (RON - dupa 1 iulie 2005; 1 Leu Nou = 10 000 Lei Vechi)
2. Leu Vechi (ROL - Al treilea Leu 1952 -2005; 1 Leu Vechi = 20 Lei II)
3. Al doilea Leu 1947 (1947 - 1952; 1 Leu II = 20.000 Lei I)
4. Leul de ocupație rusesc (1944 - 1947)
5. Primul Leu (1867-1944)

97. Altă monedă, vă rog specificați

RC750_specify
^Specify
SPECIFY
STRING
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IF Adopt_Children[cnt].RC044_kidalive = a1

BLOCK

System preset value CH014_ContactChildTxt_FL_CH014

System preset value CH007_ChLWh
IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY

ELSE

ENDIF
System preset value CoResidentChild
IF (CH007_ChLWh = a1) AND (piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 18))

CH014_ContactChild
În ultimele douăsprezece luni, de câte ori ați avut contact cu {CH004_FirstNameOfChild} personal, prin telefon,
poștă, e-mail sau prin orice alt mijloc electronic?
CONTACT WITH CHILD
1. Zilnic
2. De mai multe ori pe săptămână
3. Aproximativ o dată pe săptămână
4. Aproximativ o dată la două săptămâni
5. Aproximativ o dată pe lună
6. Mai puțin de o dată pe lună
7. Niciodată

CH007_ChLWh
Vă rog să vă uitați la fișa 6.
Unde locuiește {CH004_FirstNameOfChild}?
WHERE DOES CHILD N LIVE
1. În aceeași gospodărie
2. În aceeași clădire
3. La mai puțin de 1 kilometru
4. La o distanță cuprinsă între 1 și 5 kilometri
5. La o distanță cuprinsă între 5 și 25 de kilometri
6. La o distanță cuprinsă între 25 și 100 de kilometri
7. La o distanță cuprinsă între 100 și 500 de kilometri
8. La o distanță de peste 500 de kilometri

IF MN104_Householdmoved = 1

ENDIF

CH007_ChLWh
Vă rog să vă uitați la fișa 6.
Unde locuiește {CH004_FirstNameOfChild}?
WHERE DOES CHILD N LIVE
1. În aceeași gospodărie
2. În aceeași clădire
3. La mai puțin de 1 kilometru
4. La o distanță cuprinsă între 1 și 5 kilometri
5. La o distanță cuprinsă între 5 și 25 de kilometri
6. La o distanță cuprinsă între 25 și 100 de kilometri
7. La o distanță cuprinsă între 100 și 500 de kilometri
8. La o distanță de peste 500 de kilometri
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ELSE
ENDIF
System preset value ChildSex
System preset value ChildName
IF piPreloadChildIndex = '0'

IF piLimit <> 1

ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF
IF CH007_ChLWh = a1
ELSE

ENDIF

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2

ENDIF

CH012_MaritalStatusChildN
Vă rog să vă uitați la fișa 4.
Ce stare civilă are {CH004_FirstNameOfChild}?
MARITAL STATUS OF CHILD
1. Căsătorit/ă și locuiește cu soțul/soția
2. Parteneriat înregistrat
3. Căsătorit(ă), locuiește separat de soț/soție
4. Niciodată căsătorit(ă)
5. Divorțat(ă)
6. Văduv(ă)

Txt_FL_CH013

CH013_PartnerChildN
{CH004_FirstNameOfChild} are un/o partener/ă care locuiește cu [@ el/@ ea]?
DOES CHILD HAVE PARTNER
1. Da
5. Nu

Txt_FL_CH015

CHECK (CH015_YrChldMoveHh >= piYearOfBirthChild) AND ((((CH015_YrChldMoveHh = DONTKNOW) OR
(CH015_YrChldMoveHh < 2017.99999999999968)) OR (CH015_YrChldMoveHh = 2999)) OR
(CH015_YrChldMoveHh = 9997)) L107 " [Anul ar trebui să aibă o valoare mai mare sau egală cu anul
nașterii. Dacă anul este corect, apăsați "suppress" (suprimare) și introduceți un comentariu explicativ]
[{empty}]"

CH015_YrChldMoveHh
În ce an s-a mutat {CH004_FirstNameOfChild} din casa părintească?

OP:
Contează ultima mutare. Introduceți „2999” dacă copilul locuește încă acasă (de ex. cu mama divorțată)
Introduceți "9997" dacă copilul nu a locuit în casa părintească
YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD
1900..9997

IF piLimit = 1
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ELSE

CH019_NoChildren
Câți copii are {CH004_FirstNameOfChild}, dacă este cazul?

OP:
Țineți cont de copiii naturali, luați în plasament, adoptați și vitregi, inclusiv de cei ai soțului sau partenerului
NUMBER OF CHILDREN OF CHILD
0..25

IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY

CH016_ChildOcc
Vă rog să vă uitați la fișa 7.
Ce statut de angajare are {CH004_FirstNameOfChild}?
CHILD OCCUPATION
1. Angajat cu normă întreagă
2. Angajat cu jumătate de normă
3. Liber-profesionist sau lucrează pentru afacerea familiei
4. Șomer
5. În formare profesională/recalificare/educație
6. Concediu pentru creșterea copilului
7. În pensie sau pensie anticipată
8. Bolnav permanent sau cu dizabilități
9. Are grijă de casă și de familie
97. Altele

Txt_FL_CH017

CH017_EducChild
Vă rog să vă uitați la fișa 2.
Care este cel mai important certificat sau diplomă de absolvire pe care a obținut-o
{CH004_FirstNameOfChild}?

OP:
Dacă respondentul menționează un certificat/diplomă străină, întrebați-l dacă își poate încadra titlul în
categoriile date; în caz contrar, folosiți cealaltă opțiune și introduceți-o (ecranul următor).
CHILD EDUCATION
1. Nicio instruire/educație
2. Învăţământul antepreşcolar/ Învăţământul preşcolar/ Şcoală primară neterminată
3. Şcoală primară terminată IV
4. Învăţământ gimnazial/ Școala generală
5. Treapta I de liceu
6. Şcoala de arte şi meserii/ Şcoală profesională/ Şcoală de ucenici
7. Diplomă de Bacalaureat
95. Deocamdată fără diplomă/încă la școală
97. Altele
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ENDIF

IF CH019_NoChildren > 0

ENDIF

CH018_EdInstChild
Vă rog să vă uitați la fișa 3
Ce diplome de studii superioare sau de formare profesională are {CH004_FirstNameOfChild}?

OP:
^CodeAll
Dacă respondentul răspunde „încă frecventez cursuri de studiu/formare profesională”, întrebați-l/o dacă
deține deja vreunul dintre celelalte titluri de pe planșă.
FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING
1. Fără studii superioare/formare profesională
2. Şcoală postliceală, Facultate - subingineri, colegiu
3. Şcoala de maiştri
4. Licenţă (durata studiilor de 3 şi/sau 4 ani)
5. Licenţă (durata studiilor de 5 şi/sau 6 ani), Master, Studii post-universitare
6. Învăţământul terţiar – doctorat şi postdoctorat

95. Încă urmează studiile/formarea profesională
97. Altele

CH019_NoChildren
Câți copii are {CH004_FirstNameOfChild}, dacă este cazul?

OP:
Țineți cont de copiii naturali, luați în plasament, adoptați și vitregi, inclusiv de cei ai soțului sau partenerului
NUMBER OF CHILDREN OF CHILD
0..25

Txt_FL_CH020

CH020_YrBrthYCh
În ce an s-a născut cel mai [@ tânăr] copil al lui {CH004_FirstNameOfChild}?
YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD
1875..2017
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ENDIF
IF (RP IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDBLOCK

ENDIF

IF Sec_DN1.DN756_Proxy <> a3

ENDIF
System preset value RC902_TimeStampEnd
IF RC902_TimeStampEnd = EMPTY AND RC060_rcend <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

RC060_rcend

OP:
Acesta este sfârșitul secțiunii referitoare la copii. {Press}
END OF THE CHILDREN SECTION
1. Continuați

RC061_proxycheck

OP:
Vă rugăm să verificați. Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
PROXY CHECK
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul

BLOCK
Txt_FL_RP001

RP001_prtstart
Acum aș dori să vorbim despre eventualele relații pe care le-ați avut.

OP:
{Press}
START OF THE PARTNER SECTION
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System preset value RP901_TimeStampStart
IF RP901_TimeStampStart = EMPTY AND RP001_prtstart <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_RP002

IF RP002_prtmar = a1

1. Continuați

RP002_prtmar
Ați fost [@ căsătorit/@ căsătorită] vreodată?
EVER BEEN MARRIED
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RP002e

BLOCK

RP002e_howoftenmar
De câte ori ați fost [@ căsătorit/@ căsătorită]?
HOW OFTEN MARRIED
0..12

Txt_FL_RP004

Txt_FL_RP004c

IF piIndex < 11

RP004_prtname
[@ Gândindu-vă la prima din aceste relații, care/@ Care/('@ Gândindu-vă la ' + FLNumber) + ' dumneavoastră
căsnicie, care'] este numele [@ partenerei/@ partenerului] dumneavoastră?
NAME OF PARTNER
STRING[124]

RP004c_relstrat
Când a început relația dumneavoastră cu {RP004_prtname}?
WHEN RELATIONSHIP START
1900..2017

Txt_FL_RP008

CHECK NOT (((MN002_Person[1].Year + 10) > RP008_prtyrmar) AND (RP008_prtyrmar = RESPONSE)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

IF RP008_prtyrmar = RESPONSE

RP008_prtyrmar
În ce an v-ați căsătorit cu [@ {Numele partenerului}]?
YEAR MARRIED
1900..2017

Txt_Calendar_Maried_Start
Txt_FL_RP004b

RP004b_prtyrliv
În ce an ați început să locuiți cu [@ {Numele partenerului}]?

OP:
Codificați 9997 dacă nu au locuit niciodată împreună.
YEAR STARTED LIVING WITH MARRIED PARTNER
1900..9997
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ENDIF
IF piIndex > 10

ENDIF
IF RP004b_prtyrliv = 9997
ELSE

ENDIF
IF (RP009_prtstill = a5) AND NOT (RP004b_prtyrliv = 9997)

ENDIF

IF RP004b_prtyrliv < 9997

ENDIF

Txt_Calendar_BPartner_Start

Txt_FL_RP003

CHECK NOT ((RP003_prtyr = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP003_prtyr)) L107 " [Acest an
nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_Start

RP003_prtyr
În ce an ați început să locuiți cu [@ {Numele partenerului}]?
YEAR STARTED LIVING WITH PARTNER
1900..2017

Txt_FL_RP009

RP009_prtstill

OP:
Întrebați sau codificați: Locuiți și în prezent împreună cu [@ {Numele partenerului}]?
STILL LIVING WITH PARTNER
1. Da
5. Nu

IF RP010_prtrsbrp = a2

RP010_prtrsbrp

OP:
Întrebați sau codificați: De ce? Codificați 1 pentru desfacerea parteneriatului civil.
REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER
1. Terminarea relației (inclusiv divorț)
2. A rămas văduv(ă)/partenerul(a) a decedat
3. Partenerul(a) s-a mutat într-un centru de îngrijire sau un azil
97. Alt motiv

Txt_FL_RP011

CHECK NOT ((RP011_prtyod = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP011_prtyod)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

RP011_prtyod
În ce an a decedat [@ {Numele partenerului}]?
YEAR OF DEATH PARTNER
1900..2017
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ELSE

ENDIF
IF piIndex > 10

ENDIF
IF (((RP010_prtrsbrp = a1) OR (RP010_prtrsbrp = a3)) OR (RP010_prtrsbrp = a97)) AND NOT (RP004b_prtyrliv =
9997)

ENDIF
IF (RP010_prtrsbrp = a1) AND (piIndex < 11)

ENDIF

Txt_Calendar_BPartner_End

Txt_FL_RP012

CHECK NOT ((RP012_prtyrstp = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP012_prtyrstp)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_End

RP012_prtyrstp
În ce an ați încetat să locuiți cu [@ {Numele partenerului}]?
YEAR STOPPED LIVING WITH PARTNER
1900..2017

Txt_FL_RP013

IF RP013_prtdiv = a1

ENDIF

RP013_prtdiv

OP:
Întrebați sau codificați: Ați divorțat de [@ {Numele partenerului}]?
DIVORCED PARTNER
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RP014

CHECK NOT ((RP014_prtyrdiv = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP014_prtyrdiv)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

RP014_prtyrdiv
În ce an ați divorțat de [@ {Numele partenerului}]?
YEAR OF DIVORCE
1900..2017

IF RP009_prtstill = a1

ENDIF

Txt_Calendar_BPartner_Still

Txt_FL_RP015a

RP015a_prtothliv
Ați mai trăit vreodată în cuplu cu altcineva?
ANY OTHER COHABITATING PARTNERS
1. Da
5. Nu
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ENDBLOCK
LOOP cnt:= 2 TO 10

ENDIF

IF cnt <= RP002e_howoftenmar

BLOCK
Txt_FL_RP004

Txt_FL_RP004c

IF piIndex < 11

ENDIF
IF piIndex > 10

RP004_prtname
[@ Gândindu-vă la prima din aceste relații, care/@ Care/('@ Gândindu-vă la ' + FLNumber) + ' dumneavoastră
căsnicie, care'] este numele [@ partenerei/@ partenerului] dumneavoastră?
NAME OF PARTNER
STRING[124]

RP004c_relstrat
Când a început relația dumneavoastră cu {RP004_prtname}?
WHEN RELATIONSHIP START
1900..2017

Txt_FL_RP008

CHECK NOT (((MN002_Person[1].Year + 10) > RP008_prtyrmar) AND (RP008_prtyrmar = RESPONSE)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

IF RP008_prtyrmar = RESPONSE

ENDIF

RP008_prtyrmar
În ce an v-ați căsătorit cu [@ {Numele partenerului}]?
YEAR MARRIED
1900..2017

Txt_Calendar_Maried_Start
Txt_FL_RP004b

IF RP004b_prtyrliv < 9997

ENDIF

RP004b_prtyrliv
În ce an ați început să locuiți cu [@ {Numele partenerului}]?

OP:
Codificați 9997 dacă nu au locuit niciodată împreună.
YEAR STARTED LIVING WITH MARRIED PARTNER
1900..9997

Txt_Calendar_BPartner_Start

Txt_FL_RP003

RP003_prtyr
În ce an ați început să locuiți cu [@ {Numele partenerului}]?
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ENDIF
IF RP004b_prtyrliv = 9997
ELSE

ENDIF
IF (RP009_prtstill = a5) AND NOT (RP004b_prtyrliv = 9997)

CHECK NOT ((RP003_prtyr = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP003_prtyr)) L107 " [Acest
an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_Start

YEAR STARTED LIVING WITH PARTNER
1900..2017

Txt_FL_RP009

RP009_prtstill

OP:
Întrebați sau codificați: Locuiți și în prezent împreună cu [@ {Numele partenerului}]?
STILL LIVING WITH PARTNER
1. Da
5. Nu

IF RP010_prtrsbrp = a2

ENDIF
IF (((RP010_prtrsbrp = a1) OR (RP010_prtrsbrp = a3)) OR (RP010_prtrsbrp = a97)) AND NOT (RP004b_prtyrliv
= 9997)

RP010_prtrsbrp

OP:
Întrebați sau codificați: De ce? Codificați 1 pentru desfacerea parteneriatului civil.
REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER
1. Terminarea relației (inclusiv divorț)
2. A rămas văduv(ă)/partenerul(a) a decedat
3. Partenerul(a) s-a mutat într-un centru de îngrijire sau un azil
97. Alt motiv

Txt_FL_RP011

CHECK NOT ((RP011_prtyod = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP011_prtyod)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_End

RP011_prtyod
În ce an a decedat [@ {Numele partenerului}]?
YEAR OF DEATH PARTNER
1900..2017

Txt_FL_RP012

CHECK NOT ((RP012_prtyrstp = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP012_prtyrstp)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

RP012_prtyrstp
În ce an ați încetat să locuiți cu [@ {Numele partenerului}]?
YEAR STOPPED LIVING WITH PARTNER
1900..2017
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ELSE

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

ENDIF
IF piIndex > 10

ENDIF

ENDIF
IF (RP010_prtrsbrp = a1) AND (piIndex < 11)

ENDIF

Txt_Calendar_BPartner_End

Txt_FL_RP013

IF RP013_prtdiv = a1

ENDIF

RP013_prtdiv

OP:
Întrebați sau codificați: Ați divorțat de [@ {Numele partenerului}]?
DIVORCED PARTNER
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RP014

CHECK NOT ((RP014_prtyrdiv = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP014_prtyrdiv)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

RP014_prtyrdiv
În ce an ați divorțat de [@ {Numele partenerului}]?
YEAR OF DIVORCE
1900..2017

IF RP009_prtstill = a1

ENDIF

Txt_Calendar_BPartner_Still

Txt_FL_RP015a

RP015a_prtothliv
Ați mai trăit vreodată în cuplu cu altcineva?
ANY OTHER COHABITATING PARTNERS
1. Da
5. Nu

IF RP002_prtmar = a5
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ENDIFTxt_FL_RP002d

IF RP002d_prtliv = a1

ENDIF

RP002d_prtliv
[@ Ați/@ Neținând cont de căsnicia dumneavoastră, ați/@ Neținând cont de căsniciile dumneavoastră, ați] trăit
vreodată în cuplu cu cineva, fără a fi căsătoriți?
EVER HAD UNMARRIED PARTNER
1. Da
5. Nu

BLOCK
Txt_FL_RP004

Txt_FL_RP004c

IF piIndex < 11

ENDIF

RP004_prtname
[@ Gândindu-vă la prima din aceste relații, care/@ Care/('@ Gândindu-vă la ' + FLNumber) + ' dumneavoastră
căsnicie, care'] este numele [@ partenerei/@ partenerului] dumneavoastră?
NAME OF PARTNER
STRING[124]

RP004c_relstrat
Când a început relația dumneavoastră cu {RP004_prtname}?
WHEN RELATIONSHIP START
1900..2017

Txt_FL_RP008

CHECK NOT (((MN002_Person[1].Year + 10) > RP008_prtyrmar) AND (RP008_prtyrmar = RESPONSE)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

IF RP008_prtyrmar = RESPONSE

ENDIF

RP008_prtyrmar
În ce an v-ați căsătorit cu [@ {Numele partenerului}]?
YEAR MARRIED
1900..2017

Txt_Calendar_Maried_Start
Txt_FL_RP004b

IF RP004b_prtyrliv < 9997

ENDIF

RP004b_prtyrliv
În ce an ați început să locuiți cu [@ {Numele partenerului}]?

OP:
Codificați 9997 dacă nu au locuit niciodată împreună.
YEAR STARTED LIVING WITH MARRIED PARTNER
1900..9997

Txt_Calendar_BPartner_Start
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IF piIndex > 10

ENDIF
IF RP004b_prtyrliv = 9997
ELSE

ENDIF
IF (RP009_prtstill = a5) AND NOT (RP004b_prtyrliv = 9997)

Txt_FL_RP003

CHECK NOT ((RP003_prtyr = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP003_prtyr)) L107 " [Acest an
nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_Start

RP003_prtyr
În ce an ați început să locuiți cu [@ {Numele partenerului}]?
YEAR STARTED LIVING WITH PARTNER
1900..2017

Txt_FL_RP009

RP009_prtstill

OP:
Întrebați sau codificați: Locuiți și în prezent împreună cu [@ {Numele partenerului}]?
STILL LIVING WITH PARTNER
1. Da
5. Nu

IF RP010_prtrsbrp = a2

ENDIF
IF (((RP010_prtrsbrp = a1) OR (RP010_prtrsbrp = a3)) OR (RP010_prtrsbrp = a97)) AND NOT (RP004b_prtyrliv =
9997)

RP010_prtrsbrp

OP:
Întrebați sau codificați: De ce? Codificați 1 pentru desfacerea parteneriatului civil.
REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER
1. Terminarea relației (inclusiv divorț)
2. A rămas văduv(ă)/partenerul(a) a decedat
3. Partenerul(a) s-a mutat într-un centru de îngrijire sau un azil
97. Alt motiv

Txt_FL_RP011

CHECK NOT ((RP011_prtyod = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP011_prtyod)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_End

RP011_prtyod
În ce an a decedat [@ {Numele partenerului}]?
YEAR OF DEATH PARTNER
1900..2017

Txt_FL_RP012

RP012_prtyrstp
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ENDBLOCK
LOOP cnt:= 12 TO 20

ELSE

ENDIF
IF piIndex > 10

ENDIF

ENDIF
IF (RP010_prtrsbrp = a1) AND (piIndex < 11)

ENDIF

CHECK NOT ((RP012_prtyrstp = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP012_prtyrstp)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_End

În ce an ați încetat să locuiți cu [@ {Numele partenerului}]?
YEAR STOPPED LIVING WITH PARTNER
1900..2017

Txt_FL_RP013

IF RP013_prtdiv = a1

ENDIF

RP013_prtdiv

OP:
Întrebați sau codificați: Ați divorțat de [@ {Numele partenerului}]?
DIVORCED PARTNER
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RP014

CHECK NOT ((RP014_prtyrdiv = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP014_prtyrdiv)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

RP014_prtyrdiv
În ce an ați divorțat de [@ {Numele partenerului}]?
YEAR OF DIVORCE
1900..2017

IF RP009_prtstill = a1

ENDIF

Txt_Calendar_BPartner_Still

Txt_FL_RP015a

RP015a_prtothliv
Ați mai trăit vreodată în cuplu cu altcineva?
ANY OTHER COHABITATING PARTNERS
1. Da
5. Nu

IF Partners[cnt - 1].RP015a_prtothliv = a1
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BLOCK
Txt_FL_RP004

Txt_FL_RP004c

IF piIndex < 11

ENDIF
IF piIndex > 10

ENDIF
IF RP004b_prtyrliv = 9997

RP004_prtname
[@ Gândindu-vă la prima din aceste relații, care/@ Care/('@ Gândindu-vă la ' + FLNumber) + ' dumneavoastră
căsnicie, care'] este numele [@ partenerei/@ partenerului] dumneavoastră?
NAME OF PARTNER
STRING[124]

RP004c_relstrat
Când a început relația dumneavoastră cu {RP004_prtname}?
WHEN RELATIONSHIP START
1900..2017

Txt_FL_RP008

CHECK NOT (((MN002_Person[1].Year + 10) > RP008_prtyrmar) AND (RP008_prtyrmar = RESPONSE)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

IF RP008_prtyrmar = RESPONSE

ENDIF

RP008_prtyrmar
În ce an v-ați căsătorit cu [@ {Numele partenerului}]?
YEAR MARRIED
1900..2017

Txt_Calendar_Maried_Start
Txt_FL_RP004b

IF RP004b_prtyrliv < 9997

ENDIF

RP004b_prtyrliv
În ce an ați început să locuiți cu [@ {Numele partenerului}]?

OP:
Codificați 9997 dacă nu au locuit niciodată împreună.
YEAR STARTED LIVING WITH MARRIED PARTNER
1900..9997

Txt_Calendar_BPartner_Start

Txt_FL_RP003

CHECK NOT ((RP003_prtyr = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP003_prtyr)) L107 " [Acest
an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_Start

RP003_prtyr
În ce an ați început să locuiți cu [@ {Numele partenerului}]?
YEAR STARTED LIVING WITH PARTNER
1900..2017
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ELSE

ENDIF
IF (RP009_prtstill = a5) AND NOT (RP004b_prtyrliv = 9997)

Txt_FL_RP009

RP009_prtstill

OP:
Întrebați sau codificați: Locuiți și în prezent împreună cu [@ {Numele partenerului}]?
STILL LIVING WITH PARTNER
1. Da
5. Nu

IF RP010_prtrsbrp = a2

ENDIF
IF (((RP010_prtrsbrp = a1) OR (RP010_prtrsbrp = a3)) OR (RP010_prtrsbrp = a97)) AND NOT (RP004b_prtyrliv
= 9997)

ENDIF
IF (RP010_prtrsbrp = a1) AND (piIndex < 11)

RP010_prtrsbrp

OP:
Întrebați sau codificați: De ce? Codificați 1 pentru desfacerea parteneriatului civil.
REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER
1. Terminarea relației (inclusiv divorț)
2. A rămas văduv(ă)/partenerul(a) a decedat
3. Partenerul(a) s-a mutat într-un centru de îngrijire sau un azil
97. Alt motiv

Txt_FL_RP011

CHECK NOT ((RP011_prtyod = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP011_prtyod)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_End

RP011_prtyod
În ce an a decedat [@ {Numele partenerului}]?
YEAR OF DEATH PARTNER
1900..2017

Txt_FL_RP012

CHECK NOT ((RP012_prtyrstp = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP012_prtyrstp)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_End

RP012_prtyrstp
În ce an ați încetat să locuiți cu [@ {Numele partenerului}]?
YEAR STOPPED LIVING WITH PARTNER
1900..2017

Txt_FL_RP013

RP013_prtdiv
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ENDIFTxt_FL_RP016

IF RP016_prtnocohp = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

ENDIF
IF piIndex > 10

ENDIF

ENDIF

IF RP013_prtdiv = a1

ENDIF

OP:
Întrebați sau codificați: Ați divorțat de [@ {Numele partenerului}]?
DIVORCED PARTNER
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RP014

CHECK NOT ((RP014_prtyrdiv = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP014_prtyrdiv)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

RP014_prtyrdiv
În ce an ați divorțat de [@ {Numele partenerului}]?
YEAR OF DIVORCE
1900..2017

IF RP009_prtstill = a1

ENDIF

Txt_Calendar_BPartner_Still

Txt_FL_RP015a

RP015a_prtothliv
Ați mai trăit vreodată în cuplu cu altcineva?
ANY OTHER COHABITATING PARTNERS
1. Da
5. Nu

RP016_prtnocohp
[@ Pe lângă relațiile despre care am discutat deja, ați/@ Ați] avut vreodată o relație importantă pe termen lung, pe
parcursul căreia [@ partenera/@ partenerul] dumneavoastră a locuit la o adresă diferită în majoritatea timpului?
NON COHABITATING PARTNERS
1. Da
5. Nu
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BLOCK

ENDBLOCK
LOOP cnt:= 2 TO 10

CHECK NOT ((RP017_prtncstrt = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP017_prtncstrt)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_FL_RP018

Txt_Calendar_BNoCoPartner_Start
Txt_FL_RP019

IF RP019_prtncstill = a5

ELSE

ENDIFTxt_FL_RP021

RP017_prtncstrt
În ce an a început această relație?
START NON-COHABITATING PARTNERSHIP
1900..2017

RP018_prtncname
Care a fost numele [@ partenerei/@ partenerului] dumneavoastră?
NAME OF NON-COHABITATING PARTNER
STRING[124]

RP019_prtncstill
În prezent mai sunteți într-o relație cu [@ {Numele partenerului}]?
STILL IN A RELATIONSHIP WITH NON-COHABITATING PARTNER
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RP020

CHECK NOT ((RP020_prtncend = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP020_prtncend)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_Calendar_BNoCoPartner_End

RP020_prtncend
În ce an s-a terminat relația dumneavoastră?
END NON-COHABITATING PARTNERSHIP
1900..2017

IF RP019_prtncstill = a1
ENDIF

RP021_prtoth
Ați mai avut vreodată o altă relație importantă pe termen lung, pe parcursul căreia [@ partenerul/@ partenera]
dumneavoastră a locuit la o adresă diferită în majoritatea timpului?
ANY OTHER NON COHABITATING PARTNERS
1. Da
5. Nu

IF NoCoPartners[cnt - 1].RP021_prtoth = a1

BLOCK

RP017_prtncstrt
În ce an a început această relație?
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ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

CHECK NOT ((RP017_prtncstrt = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP017_prtncstrt)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_FL_RP018

Txt_Calendar_BNoCoPartner_Start
Txt_FL_RP019

IF RP019_prtncstill = a5

ELSE

ENDIFTxt_FL_RP021

START NON-COHABITATING PARTNERSHIP
1900..2017

RP018_prtncname
Care a fost numele [@ partenerei/@ partenerului] dumneavoastră?
NAME OF NON-COHABITATING PARTNER
STRING[124]

RP019_prtncstill
În prezent mai sunteți într-o relație cu [@ {Numele partenerului}]?
STILL IN A RELATIONSHIP WITH NON-COHABITATING PARTNER
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RP020

CHECK NOT ((RP020_prtncend = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP020_prtncend)) L107
" [Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_Calendar_BNoCoPartner_End

RP020_prtncend
În ce an s-a terminat relația dumneavoastră?
END NON-COHABITATING PARTNERSHIP
1900..2017

IF RP019_prtncstill = a1
ENDIF

RP021_prtoth
Ați mai avut vreodată o altă relație importantă pe termen lung, pe parcursul căreia [@ partenerul/@ partenera]
dumneavoastră a locuit la o adresă diferită în majoritatea timpului?
ANY OTHER NON COHABITATING PARTNERS
1. Da
5. Nu

RP022_rpend

OP:
Acesta este sfârșitul secțiunii referitoare la parteneri. {Press}
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ENDIF
IF (RA IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDBLOCK

IF Sec_DN1.DN756_Proxy <> a3

ENDIF
System preset value RP902_TimeStampEnd
IF RP902_TimeStampEnd = EMPTY AND RP022_rpend <> EMPTY
ENDIF

END OF THE PARTNER SECTION
1. Continuați

RP023_proxycheck

OP:
Vă rugăm să verificați. Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
PROXY CHECK
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul

BLOCK
Txt_FL_RA001

System preset value RA901_TimeStampStart
IF RA901_TimeStampStart = EMPTY AND RA001_acstrt <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_RA002

RA001_acstrt
În secțiunea următoare a interviului am să vă cer câteva informații despre diferitele locuri în care ați locuit de-a lungul
vieții.

OP:
{Press}
START OF THE ACCOMODATION SECTION
1. Continuați

RA002_acmintro
Vă rog să vă uitați la fișa 8. Ați avut vreuna din experiențele de pe această fișă de-a lungul vieții?

OP:
{CodeAll}
SPECIAL EVENTS IN ACCOMODATION
1. Am locuit într-o casă de copii
2. Am fost în plasament la o altă familie
3. Am fost evacuat(ă) sau relocat(ă) în timpul războiului
4. Am trăit într-un lagăr de prizonieri de război
5. Am trăit în închisoare
6. Am trăit într-un lagăr de muncă
7. Am trăit într-un lagăr de concentrare
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CHECK NOT ((RA002_acmintro = RESPONSE) AND ((RA002_acmintro.CARDINAL > 1) AND (a96 IN
RA002_acmintro))) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă
schimbați răspunsul.] [{empty}]"
Txt_FL_RA003

CHECK NOT ((RA003_acyrest = RESPONSE) AND (((MN002_Person[1].Year > RA003_acyrest) OR (RA003_acyrest
> CurrentYear)) AND NOT (RA003_acyrest = 9997))) L107 " [Acest an nu pare a fi valid. Vă rog să reverificați și să
corectați] [{empty}]"

IF RA003_acyrest = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_RA004

BLOCK

8. Am fost spitalizat(ă) într-o instituție de TBC
9. Am fost spitalizat(ă) într-un spital de boli nervoase
10. Am fost fără adăpost timp de 1 lună sau mai mult
96. Niciuna dintre acestea

RA003_acyrest
În ce an ați început să locuiți {FL_RA003_1} sau v-ați stabilit propria gospodărie?

OP:
Dacă întreabă, anul pe care respondentul îl consideră ca fiind primul al gospodăriei sale, după casa părintească.
Codificați 9997 dacă respondentul nu și-a stabilit niciodată propria gospodărie.
WHEN ESTABLISHED HOME
1900..9997

Txt_Calendar_Establish_Household

RA004_acborn
Aș dori să vă întreb despre reședința în care ați locuit când v-ați născut. Ați locuit acolo mai mult de un an?

OP:
„Reședință” înseamnă un apartament sau o casă individuală în care a locuit respondentul.
RESIDENCE WHEN BORN
1. Da
5. Nu

IF ResidenceIndex <> 1
Txt_FL_RA005

IF RA005_acstl = a1
ELSE

RA005_acstl
V-ați mutat direct la noua dumneavoastră reședință și ați locuit acolo un an sau mai mult?

OP:
Direct la = după mai puțin de 6 luni
SHORT TERM LIVING
1. Da
5. Nu

IF RA005_acstl = a5
Txt_FL_RA006
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ELSE

ENDIF

IF RA026_acwhere = RESPONSE

ENDIF
IF RA006_acstrt = DONTKNOW

ENDIF

ENDIF

ENDIF

CHECK NOT ((RA006_acstrt = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > RA006_acstrt)) L107 " [Acest an nu
se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

RA006_acstrt
Când ați început să locuiți în [@ prima/@ următoarea] reședință unde ați trăit un an sau mai mult?
START LIVING AT RESIDENCE
1900..2017

IF RA004_acborn = a1
ELSE

ENDIF

Txt_FL_RA006

CHECK NOT ((RA006_acstrt = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > RA006_acstrt)) L107 " [Acest an nu
se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

RA006_acstrt
Când ați început să locuiți în [@ prima/@ următoarea] reședință unde ați trăit un an sau mai mult?
START LIVING AT RESIDENCE
1900..2017

RA026_acwhere
Cum ar trebui să ne referim la acest loc?

OP:
Această întrebare are doar rolul de a identifica locul pe lista evenimentelor personale. Poate fi numele unei străzi, un
nume (unic) al orașului sau descrierea clădirii, de ex. „apartamentul nostru din Iași”.
WHERE LIVED
STRING[124]

Txt_Calendar_BResidence_Start

CHECK NOT ((RA007_acest = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > RA007_acest)) L107 " [Acest an nu se
potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

RA007_acest

OP:
Cereți-i respondentului să estimeze anul în care a început să locuiască în această (următoare) reședință. Dacă nu
poate estima, întrebați decada și introduceți anul din mijloc al acestei decade, de ex. dacă sunt anii 1940,
introduceți 1945
ESTIMATED START YEAR OF ACCOMMODATION
1900..2017
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IF RA008_actyp = a1

ELSE

RA008_actyp
Aceasta a fost o reședință privată?

OP:
: Reședințele private sunt acelea pe care respondentul sau părinții or tutorii săi le-au deținut sau închiriat în vreun fel
sau altul.
TYPE OF RESIDENCE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RA009

IF RA009_acprtyp = a3

ENDIF
IF RA009_acprtyp = a97

ENDIF

RA009_acprtyp
^FL_RA009_1

OP:
: „Fără chirie” cuprinde: Traiul împreună cu rudele, cu prietenii, într-o locuință de serviciu sau într-o locuință oferită
de angajator sau de familie/prieteni. Un sublocatar/ subchiriaș (o persoană care închiriază de la o altă persoană.
care și aceasta, la rândul său, închiriază de la o altă persoană) va intra în categoria locatarului/chiriașului
TYPE OF PRIVATE RESIDENCE
1. Proprietar
2. Membri ai unei cooperative
3. Locatar/ Chiriaș
4. Fără chirie
97. Altele

Txt_FL_RA709

RA709_acspo
Ați spus că [@ părinții sau tutorii dumneavoastră au/@ dumneavoastră ați/@ părinții sau tutorii dumneavoastră
au/@ dumneavoastră ați/@ părinții sau tutorii dumneavoastră au/@ dumneavoastră ați] locuit ca locatar(i); v-ați
referit la cazare în locuințe sociale sau publice sau asemănătoare?

OP:
Locuințe publice sau sociale cu chirii subvenționate, sub prețul pieței, de către o entitate publică, dar nu de către
angajator.
TYPE OF RENTAL
1. Da
5. Nu

RA010_acspo
Vă rog să specificați răspunsul „altele”.
SPECIFY OTHER: PRIVATE RESIDENCE
STRING
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ENDIF

IF RA013_acountyn = a5

ELSE

IF RA008_actyp = a5

ENDIF

IF RA011_acnprtyp = a97

ENDIF

RA011_acnprtyp
Vă rog să vă uitați la fișa 9 Ce tip de reședință a fost?
TYPE OF NON-PRIVATE RESIDENCE
1. Internat sau cămin studențesc
2. Orfelinat sau casa de copii
3. Adăpost cu forțele armate
4. Spital de boli nervoase
5. Un alt spital
6. Centru de îngrijire pentru vârstnici
7. Închisoare
8. Prizonier într-un lagăr de război
9. Lagăr de muncă
10. Lagăr de concentrare
11. Tabără de refugiați
12. Instituții de cult
97. Altele locații colective

RA012_acspo
Vă rog să specificați răspunsul „altele”.
SPECIFY OTHER: NONE-PRIVATE RESIDENCE
STRING

RA013_acountyn
Această reședință a fost între granițele actuale ale României?
WAS RESIDENCE IN CURRENT COUNTRY
1. Da
5. Nu

BLOCK

ENDBLOCK

CountryCode
[În ce țară, având în vedere granițele actuale, a fost această reședință] [{empty}]

[OP]: [Vă rog să specificați țara și să o selectați din meniu] [{empty}]

STRING

IF RA013_acountyn = a1

RA015_acountry
Vă rog să vă uitați la fișa 10. În ce regiune a fost această reședință?
REGION OF RESIDENCE (NOT CURRENT)
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ENDIFTxt_FL_RA017

IF ((RA006_acstrt >= RA003_acyrest) OR (RA007_acest >= RA003_acyrest)) AND (RA009_acprtyp = a1)

ENDIF

1. Regiunea Nord-Est
2. Regiunea Nord-Vest
3. Regiunea Vest
4. Regiunea Sud-Vest Oltenia
5. Regiunea Sud Muntenia
6. Regiunea Sud-Est
7. Regiunea Centru
8. Regiunea București - Ilfov

RA017_acchcity
Cum ați descrie zona în care s-a aflat această reședință?

OP:
{ReadOut}
AREA OF RESIDENCE
1. O metropolă
2. Suburbia sau periferia unei metropole
3. Un oraș mare
4. Un oraș mic
5. O zonă rurală sau un sat

Txt_FL_RA018

RA018_acquire
Vă rog să vă uitați la fișa 11 Cum ați obținut această proprietate?

OP:
^CodeAll
Dacă nu este clar, „propriile mijloace” cuprinde ajutor din partea soțului/soției.
Dacă R a primit proprietatea de la stat fără a realiza vreo plată, introduceți codul 6.
HOW AQUIRED PROPERTY
1. L-a cumpărat sau construit cu propriile mijloace
2. L-a achiziționat sau cumpărat cu un credit sau o ipotecă sau prin ICRAL
3. L-a cumpărat sau construit cu ajutor din partea familiei
4. L-a primit moștenire
5. L-a primit cadou
6. L-a obținut prin alte mijloace
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ENDIFTxt_FL_RA021

CHECK NOT ((RA021_acstop = RESPONSE) AND (((MN002_Person[1].Year > RA021_acstop) OR (RA021_acstop
> 2017)) AND NOT (RA021_acstop = 9997))) L107 " [Acest an nu pare a fi valid. Vă rog să reverificați și să corectați]
[{empty}]"
CHECK NOT (((RA021_acstop = RESPONSE) AND (RA006_acstrt = RESPONSE)) AND (RA006_acstrt >
RA021_acstop)) L107 " [Acest an nu se încadrează în perioada de început. Vă rugăm să verificați ambii ani.]
[{empty}]"

IF (RA006_acstrt <= (Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 10)) AND (RA021_acstop >=
(Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 10))
ENDIF
IF RA021_acstop = 9997

ELSE

ENDIF
IF (((RA006_acstrt >= RA003_acyrest) OR (RA007_acest >= RA003_acyrest)) AND (RA009_acprtyp = a1)) AND
(RA021_acstop <> 9997)

RA021_acstop
În ce an ați încetat să locuiți la această reședință ( {RA026_acwhere}, în care [@ ați locuit de când v-ați născut/('@
ați început să locuiți în anul ' + FL_livingin) + ''])?

OP:
Codificați 9997 dacă respondentul locuiește și în prezent la aceeași reședință (de ex. apartament sau casă)
STOPPED LIVING AT RESIDENCE
1900..9997

Txt_Calendar_Still_Residence

IF RA021_acstop <> EMPTY

ENDIF

Txt_Calendar_BResidence_End

Txt_FL_RA022

IF RA022_acdone = a2

RA022_acdone
Ce ați făcut cu proprietatea după ce v-ați mutat de acolo?

OP:
{ReadOut}
WHAT DONE WITH PROPERTY
1. Am vândut-o
2. Am păstrat-o
3. Am oferit-o cuiva cadou
4. Am fost deposedat/ă
96. Niciuna dintre acestea

Txt_FL_RA022a

RA022a_stillown
Dețineți și în prezent această proprietate?
STILL OWN PROPERTY
1. Da
5. Nu
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ENDBLOCK
LOOP cnt:= 2 TO 50

ENDIF

ENDIF

IF RA022a_stillown = a5

ENDIF

Txt_FL_RA022b

IF RA022b_dowith = a1

ENDIF

RA022b_dowith
Ce ați făcut cu proprietatea?

OP:
{ReadOut}
DO WITH PROPERTY
1. Am vândut-o
3. Am oferit-o cuiva cadou
4. Am fost deposedat/ă
96. Niciuna dintre acestea

Txt_FL_RA022c

CHECK NOT ((RA022c_yrsellprop = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > RA022c_yrsellprop)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

RA022c_yrsellprop
În ce an ați vândut proprietatea?
WHEN SELL PROPERTY
1900..2017

IF Residence[cnt - 1].RA021_acstop <> EMPTY AND (Residence[cnt - 1].RA021_acstop <> 9997)

BLOCK

IF ResidenceIndex <> 1
Txt_FL_RA005

IF RA005_acstl = a1
ELSE

RA005_acstl
V-ați mutat direct la noua dumneavoastră reședință și ați locuit acolo un an sau mai mult?

OP:
Direct la = după mai puțin de 6 luni
SHORT TERM LIVING
1. Da
5. Nu

IF RA005_acstl = a5
Txt_FL_RA006
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ELSE

ENDIF

IF RA026_acwhere = RESPONSE

ENDIF
IF RA006_acstrt = DONTKNOW

ENDIF

ENDIF

ENDIF

CHECK NOT ((RA006_acstrt = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > RA006_acstrt)) L107 " [Acest an
nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

RA006_acstrt
Când ați început să locuiți în [@ prima/@ următoarea] reședință unde ați trăit un an sau mai mult?
START LIVING AT RESIDENCE
1900..2017

IF RA004_acborn = a1
ELSE

ENDIF

Txt_FL_RA006

CHECK NOT ((RA006_acstrt = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > RA006_acstrt)) L107 " [Acest an
nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

RA006_acstrt
Când ați început să locuiți în [@ prima/@ următoarea] reședință unde ați trăit un an sau mai mult?
START LIVING AT RESIDENCE
1900..2017

RA026_acwhere
Cum ar trebui să ne referim la acest loc?

OP:
Această întrebare are doar rolul de a identifica locul pe lista evenimentelor personale. Poate fi numele unei străzi,
un nume (unic) al orașului sau descrierea clădirii, de ex. „apartamentul nostru din Iași”.
WHERE LIVED
STRING[124]

Txt_Calendar_BResidence_Start

CHECK NOT ((RA007_acest = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > RA007_acest)) L107 " [Acest an nu
se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

RA007_acest

OP:
Cereți-i respondentului să estimeze anul în care a început să locuiască în această (următoare) reședință. Dacă
nu poate estima, întrebați decada și introduceți anul din mijloc al acestei decade, de ex. dacă sunt anii 1940,
introduceți 1945
ESTIMATED START YEAR OF ACCOMMODATION
1900..2017
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IF RA008_actyp = a1

ELSE

RA008_actyp
Aceasta a fost o reședință privată?

OP:
: Reședințele private sunt acelea pe care respondentul sau părinții or tutorii săi le-au deținut sau închiriat în vreun
fel sau altul.
TYPE OF RESIDENCE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RA009

IF RA009_acprtyp = a3

ENDIF
IF RA009_acprtyp = a97

ENDIF

RA009_acprtyp
^FL_RA009_1

OP:
: „Fără chirie” cuprinde: Traiul împreună cu rudele, cu prietenii, într-o locuință de serviciu sau într-o locuință
oferită de angajator sau de familie/prieteni. Un sublocatar/ subchiriaș (o persoană care închiriază de la o altă
persoană. care și aceasta, la rândul său, închiriază de la o altă persoană) va intra în categoria
locatarului/chiriașului
TYPE OF PRIVATE RESIDENCE
1. Proprietar
2. Membri ai unei cooperative
3. Locatar/ Chiriaș
4. Fără chirie
97. Altele

Txt_FL_RA709

RA709_acspo
Ați spus că [@ părinții sau tutorii dumneavoastră au/@ dumneavoastră ați/@ părinții sau tutorii dumneavoastră
au/@ dumneavoastră ați/@ părinții sau tutorii dumneavoastră au/@ dumneavoastră ați] locuit ca locatar(i); v-ați
referit la cazare în locuințe sociale sau publice sau asemănătoare?

OP:
Locuințe publice sau sociale cu chirii subvenționate, sub prețul pieței, de către o entitate publică, dar nu de
către angajator.
TYPE OF RENTAL
1. Da
5. Nu

RA010_acspo
Vă rog să specificați răspunsul „altele”.
SPECIFY OTHER: PRIVATE RESIDENCE
STRING
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ENDIF

IF RA013_acountyn = a5

ELSE

IF RA008_actyp = a5

ENDIF

IF RA011_acnprtyp = a97

ENDIF

RA011_acnprtyp
Vă rog să vă uitați la fișa 9 Ce tip de reședință a fost?
TYPE OF NON-PRIVATE RESIDENCE
1. Internat sau cămin studențesc
2. Orfelinat sau casa de copii
3. Adăpost cu forțele armate
4. Spital de boli nervoase
5. Un alt spital
6. Centru de îngrijire pentru vârstnici
7. Închisoare
8. Prizonier într-un lagăr de război
9. Lagăr de muncă
10. Lagăr de concentrare
11. Tabără de refugiați
12. Instituții de cult
97. Altele locații colective

RA012_acspo
Vă rog să specificați răspunsul „altele”.
SPECIFY OTHER: NONE-PRIVATE RESIDENCE
STRING

RA013_acountyn
Această reședință a fost între granițele actuale ale României?
WAS RESIDENCE IN CURRENT COUNTRY
1. Da
5. Nu

BLOCK

ENDBLOCK

CountryCode
[În ce țară, având în vedere granițele actuale, a fost această reședință] [{empty}]

[OP]: [Vă rog să specificați țara și să o selectați din meniu] [{empty}]

STRING

IF RA013_acountyn = a1

RA015_acountry
Vă rog să vă uitați la fișa 10. În ce regiune a fost această reședință?
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ENDIFTxt_FL_RA017

IF ((RA006_acstrt >= RA003_acyrest) OR (RA007_acest >= RA003_acyrest)) AND (RA009_acprtyp = a1)

ENDIF

REGION OF RESIDENCE (NOT CURRENT)
1. Regiunea Nord-Est
2. Regiunea Nord-Vest
3. Regiunea Vest
4. Regiunea Sud-Vest Oltenia
5. Regiunea Sud Muntenia
6. Regiunea Sud-Est
7. Regiunea Centru
8. Regiunea București - Ilfov

RA017_acchcity
Cum ați descrie zona în care s-a aflat această reședință?

OP:
{ReadOut}
AREA OF RESIDENCE
1. O metropolă
2. Suburbia sau periferia unei metropole
3. Un oraș mare
4. Un oraș mic
5. O zonă rurală sau un sat

Txt_FL_RA018

RA018_acquire
Vă rog să vă uitați la fișa 11 Cum ați obținut această proprietate?

OP:
^CodeAll
Dacă nu este clar, „propriile mijloace” cuprinde ajutor din partea soțului/soției.
Dacă R a primit proprietatea de la stat fără a realiza vreo plată, introduceți codul 6.
HOW AQUIRED PROPERTY
1. L-a cumpărat sau construit cu propriile mijloace
2. L-a achiziționat sau cumpărat cu un credit sau o ipotecă sau prin ICRAL
3. L-a cumpărat sau construit cu ajutor din partea familiei
4. L-a primit moștenire
5. L-a primit cadou
6. L-a obținut prin alte mijloace

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

58 von 491 19.05.17, 15:50



ENDIFTxt_FL_RA021

CHECK NOT ((RA021_acstop = RESPONSE) AND (((MN002_Person[1].Year > RA021_acstop) OR
(RA021_acstop > 2017)) AND NOT (RA021_acstop = 9997))) L107 " [Acest an nu pare a fi valid. Vă rog să
reverificați și să corectați] [{empty}]"
CHECK NOT (((RA021_acstop = RESPONSE) AND (RA006_acstrt = RESPONSE)) AND (RA006_acstrt >
RA021_acstop)) L107 " [Acest an nu se încadrează în perioada de început. Vă rugăm să verificați ambii ani.]
[{empty}]"

IF (RA006_acstrt <= (Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 10)) AND (RA021_acstop >=
(Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 10))
ENDIF
IF RA021_acstop = 9997

ELSE

ENDIF
IF (((RA006_acstrt >= RA003_acyrest) OR (RA007_acest >= RA003_acyrest)) AND (RA009_acprtyp = a1)) AND
(RA021_acstop <> 9997)

RA021_acstop
În ce an ați încetat să locuiți la această reședință ( {RA026_acwhere}, în care [@ ați locuit de când v-ați
născut/('@ ați început să locuiți în anul ' + FL_livingin) + ''])?

OP:
Codificați 9997 dacă respondentul locuiește și în prezent la aceeași reședință (de ex. apartament sau casă)
STOPPED LIVING AT RESIDENCE
1900..9997

Txt_Calendar_Still_Residence

IF RA021_acstop <> EMPTY

ENDIF

Txt_Calendar_BResidence_End

Txt_FL_RA022

IF RA022_acdone = a2

RA022_acdone
Ce ați făcut cu proprietatea după ce v-ați mutat de acolo?

OP:
{ReadOut}
WHAT DONE WITH PROPERTY
1. Am vândut-o
2. Am păstrat-o
3. Am oferit-o cuiva cadou
4. Am fost deposedat/ă
96. Niciuna dintre acestea

Txt_FL_RA022a

RA022a_stillown
Dețineți și în prezent această proprietate?
STILL OWN PROPERTY
1. Da
5. Nu
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ENDLOOP
IF RA003_acyrest <> 9997

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

IF RA022a_stillown = a5

ENDIF

Txt_FL_RA022b

IF RA022b_dowith = a1

ENDIF

RA022b_dowith
Ce ați făcut cu proprietatea?

OP:
{ReadOut}
DO WITH PROPERTY
1. Am vândut-o
3. Am oferit-o cuiva cadou
4. Am fost deposedat/ă
96. Niciuna dintre acestea

Txt_FL_RA022c

CHECK NOT ((RA022c_yrsellprop = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > RA022c_yrsellprop)) L107
" [Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

RA022c_yrsellprop
În ce an ați vândut proprietatea?
WHEN SELL PROPERTY
1900..2017

Txt_FL_RA732

RA732_whoinhousehold
Vă rog să vă uitați la fișa 12. Ne-ați spus că v-ați stabilit propria gospodărie sau că ați părăsit casa părintească în
{RA003_acyrest}.
Vă rog să vă gândiți la perioada care a trecut de când v-ați stabilit propria gospodărie sau de când ați părăsit casa
părintească din {RA003_acyrest} până în prezent.
Cu care din persoanele de pe această fișă ați locuit pe o perioadă de un an sau mai mult?
Nu contează dacă persoana s-a mutat în casa dvs. sau dacă dvs. v-ați mutat în casa persoanei respective.

OP:
{CodeAll}
WHO LIVED IN HOUSEHOLD
1. Mama
2. Tatăl
3. Soacră
4. Socru
96. Niciunul dintre acestea
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LOOP i:= 1 TO 4

IF i IN RA732_whoinhousehold

BLOCK
Txt_FL_RA733

Txt_FL_RA734

IF RA734_STOPYEARLIVING = 9997

ELSE

RA733_STARTYEARLIVING
În ce an ați început să locuiți cu [@ mama dumneavoastră/@ tatăl dumneavoastră/@ soacra dumneavoastră/@
socrul dumneavoastră] pentru prima oară după ce v-ați stabilit propria dumneavoastră gospodărie sau după ce
ați părăsit casa părintească în {RA003_acyrest}?
START YEAR LIVING FIRST TIME
1900..2017

RA734_STOPYEARLIVING
În ce an ați încetat să locuiți cu [@ mama dumneavoastră/@ tatăl dumneavoastră/@ soacra dumneavoastră/@
socrul dumneavoastră] pentru prima oară după ce v-ați stabilit propria dumneavoastră gospodărie sau după ce
ați părăsit casa părintească în {RA003_acyrest}?

OP:
Dacă R încă locuiește cu această rudă, codificați 9997/

1900..9997

Txt_FL_RA740

RA740_helpcoresidentCurrent
Ați spune că traiul împreună cu [@ mama dumneavoastră/@ tatăl dumneavoastră/@ soacra dumneavoastră/@
socrul dumneavoastră] are mai ales rolul de a ajuta pe [@ mama dumneavoastră/@ tatăl dumneavoastră/@
soacra dumneavoastră/@ socrul dumneavoastră], de a vă ajuta pe dumneavoastră sau de a vă ajuta pe ambii?
CURRENT HELP CORESIDENT OUT OR VICE VERSA
1. A ajuta pe ^RespRelation
2. A-l ajuta pe R
3. A-i ajuta pe amândoi
4. A nu-l ajuta pe niciunul

Txt_FL_RA738

Txt_FL_RA735

RA738_helpcoresidentFirst
Ați spune că traiul împreună cu [@ mama dumneavoastră/@ tatăl dumneavoastră/@ soacra dumneavoastră/@
socrul dumneavoastră] a avut mai ales rolul de a ajuta pe [@ mama dumneavoastră/@ tatăl dumneavoastră/@
soacra dumneavoastră/@ socrul dumneavoastră], de a vă ajuta pe dumneavoastră sau de a vă ajuta pe ambii?
FIRST HELP CORESIDENT OUT OR VICE VERSA
1. A ajuta pe ^RespRelation
2. A-l ajuta pe R
3. A-i ajuta pe amândoi
4. A nu-l ajuta pe niciunul

RA735_OTHERPERIOD
[@ mama dumneavoastră/@ tatăl dumneavoastră/@ soacra dumneavoastră/@ socrul dumneavoastră] a mai
locuit cu dumneavoastră ulterior, pe o perioadă de un an sau mai îndelungată?
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IF RA735_OTHERPERIOD = a1

1. Da
5. Nu

Txt_FL_RA736

Txt_FL_RA737

IF RA737_STOPYEARLIVINGLASTTIME = 9997

ELSE

ENDIF

RA736_STARTYEARLIVINGLASTTIME
În ce an ați început să locuiți cu [@ mama dumneavoastră/@ tatăl dumneavoastră/@ soacra
dumneavoastră/@ socrul dumneavoastră] ultima oară?

OP:
Dacă R a locuit cu această rudă mai mult de două ori, înregistrați cea mai recentă perioadă

1900..2017

RA737_STOPYEARLIVINGLASTTIME
În ce an ați încetat să locuiți cu [@ mama dumneavoastră/@ tatăl dumneavoastră/@ soacra
dumneavoastră/@ socrul dumneavoastră] ultima oară?

OP:
Dacă R încă locuiește cu această rudă, codificați 9997/

1900..9997

Txt_FL_RA740

RA740_helpcoresidentCurrent
Ați spune că traiul împreună cu [@ mama dumneavoastră/@ tatăl dumneavoastră/@ soacra
dumneavoastră/@ socrul dumneavoastră] are mai ales rolul de a ajuta pe [@ mama dumneavoastră/@ tatăl
dumneavoastră/@ soacra dumneavoastră/@ socrul dumneavoastră], de a vă ajuta pe dumneavoastră sau de
a vă ajuta pe ambii?
CURRENT HELP CORESIDENT OUT OR VICE VERSA
1. A ajuta pe ^RespRelation
2. A-l ajuta pe R
3. A-i ajuta pe amândoi
4. A nu-l ajuta pe niciunul

Txt_FL_RA739

RA739_helpcoresidentLast
Ați spune că traiul împreună cu [@ mama dumneavoastră/@ tatăl dumneavoastră/@ soacra
dumneavoastră/@ socrul dumneavoastră] a avut mai ales rolul de a ajuta pe [@ mama dumneavoastră/@
tatăl dumneavoastră/@ soacra dumneavoastră/@ socrul dumneavoastră], de a vă ajuta pe dumneavoastră
sau de a vă ajuta pe ambii?
LAST HELP CORESIDENT OUT OR VICE VERSA
1. A ajuta pe ^RespRelation
2. A-l ajuta pe R
3. A-i ajuta pe amândoi
4. A nu-l ajuta pe niciunul
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ENDIF
IF (Sec_RC.RC022_evextkids = a1) OR (Sec_RC.RC038_extadpt = a1)

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

LOOP i:= 1 TO 40

IF i < 21

IF Sec_RC.New_ChildInfo[i].CoResidentChild = 1

BLOCK

System preset value CHILDINDEX
System preset value CHILDNAME
System preset value CHILDSEX
IF CHILDNAME <> ''
Txt_FL_RA741

Txt_FL_RA742

IF (RA741_STARTYEARLIVING = RESPONSE) AND (RA741_STARTYEARLIVING <> 9997)

RA741_STARTYEARLIVING
Ne-ați spus mai devreme că {CHILDNAME} locuiește în prezent în locuința dvs. De când locuiți cu
{CHILDNAME}?

OP:
În cazul în care Respondentul a locuit cu acest copil de mai multe ori, vă rugăm să înregistrați anul în care a
început perioada curentă. În cazul în care începutul perioadei curente coincide cu anul nașterii copilului sau
anul adopției, vă rugăm să introduceți 9997
START YEAR LIVING WITH CHILD
1900..9997

RA742_HELPCORESIDENTCHILD
Ați spune că locuitul cu {CHILDNAME} este, în principal, în beneficiul lui {CHILDNAME}, al dumneavoastră
sau pentru amândoi?
HELP CORESIDENT CHILD OUT OR VICE VERSA
1. Beneficiul ^CHILDNAME
2. Beneficiul R
3. Beneficiul ambilor
4. Beneficiul niciunuia

Txt_FL_RA743

RA743_YEARLEFT
Când {CHILDNAME} și-a întemeiat [@ propria/@ propria] gospodărie sau a părăsit casa părintească (pentru
un an sau mai mult)?

OP:
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ELSE

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

Dacă {CHILDNAME} nu și-a stabilit [@ propria/@ propria] gospodărie sau nu a părăsit casa părintească,
codificați 9997.
Dacă {CHILDNAME} și-a stabilit [@ propria/@ propria] gospodărie sau a părăsit casa părintească de mai
multe ori, vă rugăm să înregistrați anul în care s-a întâmplat pentru prima oară.
WHEN_CHILD_LEFT_HOME
1900..9997

IF Sec_RC.Adopt_ChildInfo[i - 20].CoResidentChild = 1

BLOCK

System preset value CHILDINDEX
System preset value CHILDNAME
System preset value CHILDSEX
IF CHILDNAME <> ''
Txt_FL_RA741

Txt_FL_RA742

IF (RA741_STARTYEARLIVING = RESPONSE) AND (RA741_STARTYEARLIVING <> 9997)

RA741_STARTYEARLIVING
Ne-ați spus mai devreme că {CHILDNAME} locuiește în prezent în locuința dvs. De când locuiți cu
{CHILDNAME}?

OP:
În cazul în care Respondentul a locuit cu acest copil de mai multe ori, vă rugăm să înregistrați anul în care a
început perioada curentă. În cazul în care începutul perioadei curente coincide cu anul nașterii copilului sau
anul adopției, vă rugăm să introduceți 9997
START YEAR LIVING WITH CHILD
1900..9997

RA742_HELPCORESIDENTCHILD
Ați spune că locuitul cu {CHILDNAME} este, în principal, în beneficiul lui {CHILDNAME}, al dumneavoastră
sau pentru amândoi?
HELP CORESIDENT CHILD OUT OR VICE VERSA
1. Beneficiul ^CHILDNAME
2. Beneficiul R
3. Beneficiul ambilor
4. Beneficiul niciunuia

Txt_FL_RA743

RA743_YEARLEFT
Când {CHILDNAME} și-a întemeiat [@ propria/@ propria] gospodărie sau a părăsit casa părintească (pentru
un an sau mai mult)?

OP:
Dacă {CHILDNAME} nu și-a stabilit [@ propria/@ propria] gospodărie sau nu a părăsit casa părintească,
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ENDIF
IF (CC IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDBLOCK

ENDIF
IF Sec_DN1.DN756_Proxy <> a3

ENDIF

System preset value RA902_TimeStampEnd
IF RA902_TimeStampEnd = EMPTY AND RA025_acend <> EMPTY
ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

codificați 9997.
Dacă {CHILDNAME} și-a stabilit [@ propria/@ propria] gospodărie sau a părăsit casa părintească de mai
multe ori, vă rugăm să înregistrați anul în care s-a întâmplat pentru prima oară.
WHEN_CHILD_LEFT_HOME
1900..9997

RA027_proxycheck

OP:
Vă rugăm să verificați. Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
PROXY CHECK
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul

RA025_acend

OP:
Acesta este sfârșitul secțiunii despre locuință.
{Press}
END OF THE RETROSPECTIVE ACCOMMODATION SECTION
1. Continuați

BLOCK
Txt_FL_CC001

CC001_csesstrt
Am dori să aflăm mai multe despre unde ați locuit când aveați zece ani. Mai devreme mi-ați spus că la zece ani
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System preset value CC901_TimeStampStart
IF CC901_TimeStampStart = EMPTY AND CC001_csesstrt <> EMPTY
ENDIF
IF Sec_RA.Residence[Sec_RA.piRA_Index].RA008_actyp = a1

ENDIFTxt_FL_CC004

Txt_FL_CC007

locuiați [@ cu părinții sau tutorii dumneavoastră într-o reședință privată/@ la un internat de liceu sau cămin de
studenți/@ într-un orfelinat sau la casa de copii/@ într-un adăpost cu forțele armate/@ într-un spital de boli
nervoase/@ într-un spital/@ într-un centru de îngrijire pentru vârstnici/@ în închisoare/@ într-un lagăr de prizonieri de
război/@ într-un lagăr de muncă/@ într-un lagăr de concentrare/@ într-un campus de refugiați/@ într-o instituție
religioasă/@ într-o altă cazare colectivă] ( [piRA026_acwhereAge10]).

OP:
{Press}
START OF THE CHILDHOOD SES SECTION
1. Continuați

Txt_FL_CC002

Txt_FL_CC003

CC002_csesrms
Câte camere au fost ocupate de membrii gospodăriei dumneavoastră în această locuință, ținând cont de dormitoare,
dar excluzând bucătăria, băile și holurile?

OP:
Nu țineți cont de debara, pivniță, pod etc.
ROOMS WHEN TEN YEARS OLD
0..50

CC003_csespeop
Incluzându-vă și pe dumneavoastră, câte persoane au locuit în această locuință când aveați 10 ani?
NUMBER OF PEOPLE LIVING IN HOUSEHOLD WHEN TEN
1..50

CC004_cseswho
Vă rog să vă uitați la fișa 13. Cu care din persoanele de pe această fișă ați coabitat la această locuință când aveați 10
ani?

OP:
{CodeAll}
WHO LIVED IN HOUSEHOLD WHEN TEN
1. Mama biologică
2. Tatăl biologic
3. Mama adoptivă sau vitregă
4. Tată adoptiv sau vitreg
5. Frate/frați sau soră/surori biologice
6. Frate/frați sau soră/surori adoptivi sau vitregi
7. Bunic(i)
8. Altă/e rudă/e
9. Alte cunoștințe

CC007_csesfeat
Vă rog să vă uitați la fișa 14 Această locuință prezenta vreuna din caracteristicile de pe această fișă când aveați 10
ani?
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CHECK NOT (((CC007_csesfeat = RESPONSE) AND (CC007_csesfeat.CARDINAL > 1)) AND (a96 IN
CC007_csesfeat)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă
schimbați răspunsul.] [{empty}]"
Txt_FL_CC008

IF Sec_RA.Residence[Sec_RA.piRA_Index].RA008_actyp = a1

OP:
{CodeAll}
FEATURES OF ACCOMODATION WHEN TEN
1. Baie cu cadă sau duș
2. Alimentată cu apă curentă rece
3. Alimentată cu apă curentă caldă
4. Toaletă interioară
5. Încălzire centrală
96. Niciuna dintre acestea

CC008_csesbook
Vă rog să vă uitați la fișa 15. Cam câte cărți se aflau în locul în care ați locuit când aveați 10 ani? Nu țineți cont de
reviste, ziare sau manuale școlare.
NUMBER OF BOOKS WHEN TEN
1. Deloc sau foarte puține (0-10 cărți)
2. Suficiente pentru a umple un raft (11-25 cărți)
3. Suficiente pentru a umple o bibliotecă (26-100 cărți)
4. Suficiente pentru a umple două biblioteci (101-200 cărți)
5. Suficiente pentru a umple două sau mai multe biblioteci (peste 200 de cărți)

Txt_FL_CC009

IF CC009_csesocc = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_CC733

CC009_csesocc
Cum ați descrie cel mai bine ocupația persoanei care aducea cel mai mare venit in gospodarie (capul familiei) când
aveați 10 ani?

OP:
Capul familiei este persoana care are aduce cea mai mare sursă de venit în gospodărie.
OCCUPATION OF MAIN BREADWINNER WHEN TEN
STRING

BLOCK

ENDBLOCK

JobCode

[OP]: {FLDefault[93]} {FLDefaultExtended[93]} [În cazul în care denumirea locului de muncă nu se regăsește în
listă, ] [@ apăsați enter pentru a salva denumirea introdusă de dvs.]

STRING

CC733_finan
Acum amintiți-vă de familia dumneavoastră când creșteați, de când v-ați născut până la vârsta de 16 ani. Ați spune
că în acea perioadă familia dumneavoastră avea o sursă de venit destul de bună, medie sau redusă?
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ENDIFTxt_FL_CC010

IF CC010_csesgrmt <> a9

Txt_FL_CC734

Txt_FL_CC735

Txt_FL_CC736

WELL OFF
1. Sursă de venit destul de bună
2. Medie
3. Redusă
4. Variabilă (DOAR SPONTAN)
5. Nu am locuit cu familia (DOAR SPONTAN)

CC734_move
Când erați copil, înainte de 16 ani, s-a întâmplat ca dificultățile financiare să vă determine, pe dumneavoastră sau
pe familia dumneavoastră, să vă mutați într-un alt loc?
MOVE BECAUSE FINANCES
1. Da
5. Nu

CC735_rhelp
Înainte de a împlini 16 ani, a fost vreo situație în care dumneavoastră sau familia dumneavoastră a primit ajutor de
la rude din cauza dificultăților financiare?
RECEIVED HELP RELATIVES
1. Da
5. Nu

CC736_fathnojob
Înainte de vârsta de 16 ani, a existat vreo perioadă de câteva luni sau mai mult în care tatăl dumneavoastră să nu
aibă de lucru?
FATHER NO JOB
1. Da
5. Nu
6. Tatăl nu a muncit niciodată/a avut întotdeauna dizabilități (DOAR SPONTAN)
7. Nu a locuit niciodată cu tatăl/tatăl nu era în viață (DOAR SPONTAN)

CC010_csesgrmt
Acum aș dori să vă amintiți de perioada în care erați la școală când aveați 10 ani. Cum vă descurcați la matematică
în comparație cu alți copii din clasă? V-ați descurcat mult mai bine, mai bine, cam la fel, mai rău sau mult mai rău
decât media?
RELATIVE POSITION TO OTHERS MATHEMATICALLY WHEN TEN
1. Mult mai bine
2. Mai bine
3. Cam la fel
4. Mai rău
5. Mult mai rău
9. Nu se aplică: nu a mers la școală

Txt_FL_CC010a

CC010a_csesgrlan
Și cum v-ați descurcat la citire și scriere în comparație cu alți copii din clasă? V-ați descurcat mult mai bine, mai
bine, cam la fel, mai rău sau mult mai rău decât media?
RELATIVE POSITION TO OTHERS LANGUAGE WHEN TEN
1. Mult mai bine
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ENDIF

Txt_FL_CC720

IF NOT (a8 IN CC720_INTRO)

2. Mai bine
3. Cam la fel
4. Mai rău
5. Mult mai rău

CC012_proxycheck

OP:
Vă rugăm să verificați. Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
PROXY CHECK
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul

CC720_INTRO
Acum aș dori să vă întreb câteva lucruri despre relația pe care ați avut-o cu părinții sau cu persoana care v-a crescut
@bînainte de a împlini 17 ani@b.

OP:
{CodeAll}
Începeți @BSecțiune fără reprezentanți interpuși@B. Nu sunt permiși reprezentanți interpuși. Dacă respondentul/a nu
poate răspunde singur/ă la oricare dintre aceste întrebări, apăsați @BCTRL-K@B la fiecare întrebare.
PARENTS SECTION INTRO
1. Continuați
8. DOAR SPONTAN: Nu am locuit cu mama sau nu am avut un asistent maternal de sex feminin.
9. DOAR SPONTAN: Nu am locuit cu tata sau nu am avut un asistent maternal de sex masculin.

BLOCK
Txt_FL_CC721

Txt_FL_CC722

CC721_understand
În ce măsură [@ mama Dumneavoastră/@ tatăl Dumneavoastră] (sau [@ femeia/@ bărbatul] care v-a crescut) v-a
înțeles problemele și grijile?

OP:
{ReadOut}
PARENT UNDERSTAND
1. Foarte mult
2. Câteva
3. Puțin
4. Deloc

CC722_relationship
Cum ați aprecia relația dumneavoastră cu [@ mama Dumneavoastră/@ tatăl Dumneavoastră] (sau cu [@
femeia/@ bărbatul] care v-a crescut) ?
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ENDIF
IF NOT (a9 IN CC720_INTRO)

ENDIFTxt_FL_CC724

ENDBLOCK

OP:
{ReadOut}
PARENT RELATIONSHIP
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
5. Slab/ă

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CC721

Txt_FL_CC722

CC721_understand
În ce măsură [@ mama Dumneavoastră/@ tatăl Dumneavoastră] (sau [@ femeia/@ bărbatul] care v-a crescut) v-a
înțeles problemele și grijile?

OP:
{ReadOut}
PARENT UNDERSTAND
1. Foarte mult
2. Câteva
3. Puțin
4. Deloc

CC722_relationship
Cum ați aprecia relația dumneavoastră cu [@ mama Dumneavoastră/@ tatăl Dumneavoastră] (sau cu [@
femeia/@ bărbatul] care v-a crescut) ?

OP:
{ReadOut}
PARENT RELATIONSHIP
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
5. Slab/ă

CC724_IntroExpSit
Vă rog să vă uitați la fișa 16. Am dori să aflăm încă câteva lucruri care probabil vi s-au întâmplat @bînainte de a
împlini 17 ani@b. După fiecare întrebare, indicați cât de des, dacă a fost cazul, ați trecut prin situația respectivă:
adeseori, uneori, rar sau niciodată. Vă reamintesc că răspunsurile sunt anonime și strict confidențiale.
INTRO EXPERIENCES BEFORE AGE 17
1. Continuați
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IF NOT (a8 IN CC720_INTRO)

ENDIF
IF NOT (a9 IN CC720_INTRO)

ENDIFTxt_FL_CC727

Txt_FL_CC728

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CC725

CC725_Harm
Cât de des v-a împins, apucat sau îmbrâncit @b [@ mama/@ tatăl]@b dumneavoastră, sau cât de des a aruncat
cu obiecte spre dumneavoastră, v-a pălmuit sau v-a lovit?

OP:
[@ mama/@ tatăl] sau [@ femeia/@ bărbatul] care l-a crescut pe R.
PARENT PHYSICAL HARM
1. Adesea
2. Uneori
3. Rar
4. Niciodată

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CC725

CC725_Harm
Cât de des v-a împins, apucat sau îmbrâncit @b [@ mama/@ tatăl]@b dumneavoastră, sau cât de des a aruncat
cu obiecte spre dumneavoastră, v-a pălmuit sau v-a lovit?

OP:
[@ mama/@ tatăl] sau [@ femeia/@ bărbatul] care l-a crescut pe R.
PARENT PHYSICAL HARM
1. Adesea
2. Uneori
3. Rar
4. Niciodată

CC727_HarmElse
Cât de des v-a făcut @bcineva@b rău fizic în @borice@b fel?
ANYBODY ELSE PHYSICAL HARM
1. Adesea
2. Uneori
3. Rar
4. Niciodată

CC728_Religion
Ce importanță avea religia în familia dumneavoastră când ați crescut?
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Txt_FL_CC729

Txt_FL_CC730

System preset value CC902_TimeStampEnd

OP:
{ReadOut}
IMPORTANCE RELIGION
1. Foarte important/ă
2. Oarecum important/ă
3. Nu foarte important/ă
4. Deloc important/ă

CC729_Lonely
Vă rog să vă uitați la fișa 16. Acum v-aș ruga să vă amintiți de copilăria dumneavoastră, cât de des vă simțeați [@
singur/@ singură] din cauză că nu aveați prieteni?

OP:
Copilăria este perioada din anii de școală, între 6 și 16 ani.
LONELY FOR FRIENDS
1. Adesea
2. Uneori
3. Rar
4. Niciodată

CC730_Comfortable
Și cât de des ați avut un grup de prieteni cu care v-ați simțit confortabil să vă petreceți timpul?

OP:
Copilăria este perioada din anii de școală, între 6 și 16 ani.
GROUP OF FRIENDS COMFORTABLE
1. Adesea
2. Uneori
3. Rar
4. Niciodată

CC731_proxycheck

OP:
VERIFICAȚI: Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
WHO ANSWERED
1. Doar respondentul
2. Secțiune necompletată (Interviu cu reprezentantul)

CC011_csend

OP:
Acesta este sfârșitul secțiunii despre copilărie.
END OF THE CHILDHOOD SES
1. Continuați
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ENDIF
IF (RE IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDBLOCK

IF CC902_TimeStampEnd = EMPTY AND CC011_csend <> EMPTY
ENDIF

BLOCK
Txt_FL_RE001

System preset value RE901_TimeStampStart
IF RE901_TimeStampStart = EMPTY AND RE001_whstart <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_RE002

CHECK NOT ((RE002_edfinage = RESPONSE) AND ((((MN002_Person[1].Year > RE002_edfinage) OR
(RE002_edfinage > CurrentYear)) AND NOT (RE002_edfinage = 9000)) AND NOT (RE002_edfinage = 9997))) L107 "
[Acest an nu pare a fi valid. Vă rog să reverificați și să corectați] [{empty}]"

IF RE002_edfinage = 9000

RE001_whstart
Acum am să vă întreb unele detalii despre munca pe care ați desfășurat-o pe parcursul vieții.

OP:
{Press}
START OF THE WORK HISTORY SECTION
1. Continuați

RE002_edfinage
În ce an ați terminat învățământul continuu cu frecvență la școală sau la facultate?

OP:
Introduceți 9000 dacă respondentul nu a mers niciodată la școală.
Introduceti 9997 dacă respondentul încă merge la școală.
Învățământ cu frecvență
* Include: participarea la cursuri, angajarea în activități practice sau de studiu supravegheate sau de a lua examene
* Exclude: lucru cu normă întreagă, școlarizarea la domiciliu, învățarea la distanță, o pregătire specială la locul de
muncă, cursuri seral, formare profesională privată fără frecvență, studii fără frecvență, etc.
AGE FINISHED FULLTIME EDUCATION
1900..9997

Txt_FL_RE003

RE003_sitage15
Vă rog să vă uitați la fișa 17 Care dintre aceste fapte descrie cel mai bine situația în care vă aflați la 15 ani?

OP:
Codificați doar unul.
SITUATION AT AGE 15 IF NO EDUCATION
1. Angajat sau liber-profesionist
2. Șomer și în căutarea unui loc de muncă
3. Șomer, dar nu în căutarea unui loc de muncă
4. Loc de muncă pe termen scurt (mai puțin de 6 luni) sau muncitor plătit cu ziua (zilier)
5. Bolnav sau cu dizabilitate
6. Are grijă de casă și de familie
7. Activități de recreere, călătorii sau inactivitate
8. Pensionat de la locul de muncă
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ELSE

ENDIFTxt_FL_RE004

IF RE003_sitage15 <> a1

ELSE
ENDIF
IF RE002_edfinage <> 9000

9. Pregătire profesională
10. Continuare a studiilor cu normă întreagă
11. Serviciu militar, prizonier de război sau similar
12. Administrarea activelor
13. Muncă de voluntariat sau comunitară
14. Muncă forțată sau în închisoare
15. Exilat sau expulzat
16. Lagăr de muncă
17. Lagăr de concentrare
97. Altele

Txt_Calendar_FinishedSchool

RE004_emintro
Am să vă întreb despre fiecare loc de muncă plătit care a durat 6 luni sau mai mult. Un număr de mai multe locuri de
muncă pe termen scurt pentru mai mulți angajatori, la care ați desfășurat mai mult sau mai puțin aceeași activitate, se
va considera ca un singur loc de muncă.

OP:
{Press}
INTRODUCTION TO WORK HISTORY
1. Continuați

Txt_FL_RE005

RE005_evrjob
Ați prestat vreodată muncă plătită care să se întindă pe o perioadă de 6 luni sau mai mult?
EVER DONE PAID WORK
1. Da
5. Nu

IF RE005_evrjob = a1
Txt_FL_RE006

RE006_jobeduc
V-ați început prima slujbă plătită (care a durat o perioadă de 6 luni sau mai mult, în calitate de [@ angajat/@
angajată] sau [@ liber-profesionist/@ liber-profesionistă]) imediat după ce ați absolvit învățământul cu frecvență
sau ați avut o pauză mai mare de 6 luni?

OP:
Adăugați dacă este necesar: La fel ca mai înainte, dacă primul dumneavoastră loc de muncă a fost unul dintr-o
serie de mai multe locuri de muncă similare pe termen scurt, prestate pentru mai mulți angajatori, considerați-le ca
pe 1 singur loc de muncă și spuneți-mi când l-ați început pe primul dintre ele.
Imediat după = după mai puțin de 6 luni
START FIRST PAID JOB
1. A început primul loc de muncă IMEDIAT DUPĂ forma de învățământ cu frecvență
2. A avut o pauză de 6 LUNI SAU MAU MULT înainte de a începe primul loc de muncă
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ENDIF
IF RE005_evrjob = a5

ENDIF
IF ((RE005_evrjob = a1) AND (RE006_jobeduc = a2)) OR ((RE005_evrjob = a5) AND (RE002_edfinage <> 9997))

ENDIF

3. A început primul loc de muncă ÎNAINTE de a termina forma de învățământ cu frecvență

Txt_FL_RE007

RE007_sitgap
Vă rog să vă uitați la fișa 17 Care dintre aceste fapte descrie cel mai bine situația în care v-ați aflat imediat după ce
ați terminat forma de învățământ cu frecvență?

OP:
Codificați doar unul.
SITUATION IN GAP AFTER EDUCATION
1. Angajat sau liber-profesionist
2. Șomer și în căutarea unui loc de muncă
3. Șomer, dar nu în căutarea unui loc de muncă
4. Loc de muncă pe termen scurt (mai puțin de 6 luni) sau muncitor plătit cu ziua (zilier)
5. Bolnav sau cu dizabilitate
6. Are grijă de casă și de familie
7. Activități de recreere, călătorii sau inactivitate
8. Pensionat de la locul de muncă
9. Pregătire profesională
10. Continuare a studiilor cu normă întreagă
11. Serviciu militar, prizonier de război sau similar
12. Administrarea activelor
13. Muncă de voluntariat sau comunitară
14. Muncă forțată sau în închisoare
15. Exilat sau expulzat
16. Lagăr de muncă
17. Lagăr de concentrare
97. Altele

IF RE003_sitage15 = RESPONSE

BLOCK
Txt_FL_RE008

RE008_stchg
Situația dumneavoastră s-a schimbat vreodată [@ de când erați angajat/@ de când erați neangajat și în căutarea
unui loc de muncă/@ de când erați neangajat și nu erați în căutarea unui loc de muncă/@ de când ați avut un loc
de muncă pe termen scurt/@ de când ați fost bolnav sau cu dizabilități/@ de când aveați grijă de casă sau de
familie/@ de când vă petreceați timpul relaxându-vă, călătorind sau nefăcând nimic/@ de când v-ați pensionat/@
de când vă pregăteați profesional/@ de când ați urmat o instituție ulterioară de învățământ cu frecvență/@ de
când ați prestat serviciul militar, ați fost prizonier de război sau similar (se exclude angajarea profesională în
armată)/@ de când vă administrați activele/@ de la munca dumneavoastră de voluntariat sau în sprijinul
comunității/@ de când ați prestat muncă forțată sau ați fost în închisoare/@ de când ați fost exilat sau expulzat/@
de când ați fost într-un lagăr de muncă/@ de când ați fost într-un lagăr de concentrare/@ de la această situație
diferită] [('@ în ' + FL_year) + '']?
DID SITUATION EVER CHANGE
1. Da
5. Nu
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ELSE

ENDBLOCK

IF RE008_stchg = a1

ENDIF

Txt_FL_RE009

CHECK NOT ((RE009_yrchg = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RE009_yrchg)) L107 " [Acest
an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_FL_RE010

RE009_yrchg
În ce an s-a schimbat situația dumneavoastră?
YEAR OF CHANGE OF SITUATION
1900..2017

RE010_sitchg
Vă rog să vă uitați la fișa 17 Care dintre acestea descrie cel mai bine situația care s-a schimbat?

OP:
Codificați doar unul.
SITUATION CHANGED TO
1. Angajat sau liber-profesionist
2. Șomer și în căutarea unui loc de muncă
3. Șomer, dar nu în căutarea unui loc de muncă
4. Loc de muncă pe termen scurt (mai puțin de 6 luni) sau muncitor plătit cu ziua (zilier)
5. Bolnav sau cu dizabilitate
6. Are grijă de casă și de familie
7. Activități de recreere, călătorii sau inactivitate
8. Pensionat de la locul de muncă
9. Pregătire profesională
10. Continuare a studiilor cu normă întreagă
11. Serviciu militar, prizonier de război sau similar
12. Administrarea activelor
13. Muncă de voluntariat sau comunitară
14. Muncă forțată sau în închisoare
15. Exilat sau expulzat
16. Lagăr de muncă
17. Lagăr de concentrare
97. Altele

IF RE007_sitgap = RESPONSE

BLOCK
Txt_FL_RE008

RE008_stchg
Situația dumneavoastră s-a schimbat vreodată [@ de când erați angajat/@ de când erați neangajat și în
căutarea unui loc de muncă/@ de când erați neangajat și nu erați în căutarea unui loc de muncă/@ de când ați
avut un loc de muncă pe termen scurt/@ de când ați fost bolnav sau cu dizabilități/@ de când aveați grijă de
casă sau de familie/@ de când vă petreceați timpul relaxându-vă, călătorind sau nefăcând nimic/@ de când v-ați
pensionat/@ de când vă pregăteați profesional/@ de când ați urmat o instituție ulterioară de învățământ cu
frecvență/@ de când ați prestat serviciul militar, ați fost prizonier de război sau similar (se exclude angajarea
profesională în armată)/@ de când vă administrați activele/@ de la munca dumneavoastră de voluntariat sau în
sprijinul comunității/@ de când ați prestat muncă forțată sau ați fost în închisoare/@ de când ați fost exilat sau
expulzat/@ de când ați fost într-un lagăr de muncă/@ de când ați fost într-un lagăr de concentrare/@ de la
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ENDIF
LOOP cnt:= 2 TO 20

ENDIF

ENDBLOCK

IF RE008_stchg = a1

ENDIF

această situație diferită] [('@ în ' + FL_year) + '']?
DID SITUATION EVER CHANGE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RE009

CHECK NOT ((RE009_yrchg = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RE009_yrchg)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_FL_RE010

RE009_yrchg
În ce an s-a schimbat situația dumneavoastră?
YEAR OF CHANGE OF SITUATION
1900..2017

RE010_sitchg
Vă rog să vă uitați la fișa 17 Care dintre acestea descrie cel mai bine situația care s-a schimbat?

OP:
Codificați doar unul.
SITUATION CHANGED TO
1. Angajat sau liber-profesionist
2. Șomer și în căutarea unui loc de muncă
3. Șomer, dar nu în căutarea unui loc de muncă
4. Loc de muncă pe termen scurt (mai puțin de 6 luni) sau muncitor plătit cu ziua (zilier)
5. Bolnav sau cu dizabilitate
6. Are grijă de casă și de familie
7. Activități de recreere, călătorii sau inactivitate
8. Pensionat de la locul de muncă
9. Pregătire profesională
10. Continuare a studiilor cu normă întreagă
11. Serviciu militar, prizonier de război sau similar
12. Administrarea activelor
13. Muncă de voluntariat sau comunitară
14. Muncă forțată sau în închisoare
15. Exilat sau expulzat
16. Lagăr de muncă
17. Lagăr de concentrare
97. Altele

IF NeverWork[cnt - 1].RE008_stchg = a1

BLOCK
Txt_FL_RE008

RE008_stchg
Situația dumneavoastră s-a schimbat vreodată [@ de când erați angajat/@ de când erați neangajat și în
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ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

IF RE008_stchg = a1

ENDIF

căutarea unui loc de muncă/@ de când erați neangajat și nu erați în căutarea unui loc de muncă/@ de când ați
avut un loc de muncă pe termen scurt/@ de când ați fost bolnav sau cu dizabilități/@ de când aveați grijă de
casă sau de familie/@ de când vă petreceați timpul relaxându-vă, călătorind sau nefăcând nimic/@ de când v-ați
pensionat/@ de când vă pregăteați profesional/@ de când ați urmat o instituție ulterioară de învățământ cu
frecvență/@ de când ați prestat serviciul militar, ați fost prizonier de război sau similar (se exclude angajarea
profesională în armată)/@ de când vă administrați activele/@ de la munca dumneavoastră de voluntariat sau în
sprijinul comunității/@ de când ați prestat muncă forțată sau ați fost în închisoare/@ de când ați fost exilat sau
expulzat/@ de când ați fost într-un lagăr de muncă/@ de când ați fost într-un lagăr de concentrare/@ de la
această situație diferită] [('@ în ' + FL_year) + '']?
DID SITUATION EVER CHANGE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RE009

CHECK NOT ((RE009_yrchg = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RE009_yrchg)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_FL_RE010

RE009_yrchg
În ce an s-a schimbat situația dumneavoastră?
YEAR OF CHANGE OF SITUATION
1900..2017

RE010_sitchg
Vă rog să vă uitați la fișa 17 Care dintre acestea descrie cel mai bine situația care s-a schimbat?

OP:
Codificați doar unul.
SITUATION CHANGED TO
1. Angajat sau liber-profesionist
2. Șomer și în căutarea unui loc de muncă
3. Șomer, dar nu în căutarea unui loc de muncă
4. Loc de muncă pe termen scurt (mai puțin de 6 luni) sau muncitor plătit cu ziua (zilier)
5. Bolnav sau cu dizabilitate
6. Are grijă de casă și de familie
7. Activități de recreere, călătorii sau inactivitate
8. Pensionat de la locul de muncă
9. Pregătire profesională
10. Continuare a studiilor cu normă întreagă
11. Serviciu militar, prizonier de război sau similar
12. Administrarea activelor
13. Muncă de voluntariat sau comunitară
14. Muncă forțată sau în închisoare
15. Exilat sau expulzat
16. Lagăr de muncă
17. Lagăr de concentrare
97. Altele
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ENDIF
IF RE005_evrjob = a1

BLOCK
Txt_FL_RE011

CHECK NOT ((RE011_jobstrt = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RE011_jobstrt)) L107 " [Acest
an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_FL_RE012

IF RE012_jobtitle = RESPONSE

ENDIF
IF RE011_jobstrt = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_RE014

RE011_jobstrt
În ce an v-ați început [@ primul/@ următorul] loc de muncă plătit (ca [@ angajat/@ angajată] sau [@ liber-
profesionist/@ liber-profesionistă]), care a durat 6 luni sau mai mult?

OP:
Adăugați dacă este necesar: La fel ca mai înainte, dacă locul dumneavoastră de muncă a fost unul dintr-o serie de
mai multe locuri de muncă similare pe termen scurt, prestate pentru mai mulți angajatori, considerați-le ca pe 1
singur loc de muncă și spuneți-mi când l-ați început pe primul dintre ele.
YEAR STARTED JOB
1900..2017

RE012_jobtitle
Care a fost ocupatia dvs la acest loc de munca? Vă rog să specificați numele sau titlul exact.
TITLE OF JOB
STRING

BLOCK

ENDBLOCK

JobCode

[OP]: {FLDefault[93]} {FLDefaultExtended[93]} [În cazul în care denumirea locului de muncă nu se regăsește în
listă, ] [@ apăsați enter pentru a salva denumirea introdusă de dvs.]

STRING

Txt_Calendar_BWorkSpells_Start

RE014_jobind
Vă rog să vă uitați la fișa 18. În ce domeniu, industrie sau servicii ați lucrat ca {RE012_jobtitle}?

OP:
Codificați doar unul.
JOB INDUSTRY
1. Agricultură, vânat, silvicultură, piscicultură
2. Exploatări miniere și al carierelor de piatră
3. Industria prelucrătoare
4. Producția și alimentarea cu electricitate, gaz și apă
5. Construcții
6. Comerț cu ridicata și cu amănuntul; reparații de vehicule cu motor, motociclete și bunuri personale și pentru
gospodărie
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Txt_FL_RE015

Txt_FL_RE016

IF (RE015_jobtype = a1) OR (RE015_jobtype = a2)

7. Hoteluri și restaurante
8. Transport, depozitare și comunicații
9. Intermediere financiară
10. Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de comerciale
11. Administrație publică sau apărare; asigurări sociale obligatorii
12. Educație
13. Sănătate și muncă socială
14. Alte activități de servicii comunitare, sociale și personale

RE015_jobtype
La acest loc de muncă ca {RE012_jobtitle}, erați [@ angajat, funcționar public sau liber-profesionist/@ angajată,
funcționar public sau liber-profesionistă]?
WAS EMPLOYEE CIVIL SERVANT OR SELF
1. Angajat în sectorul privat
2. Angajat în sectorul public
3. Liber-profesionist /liber-profesionistă

RE016_jobtime
La acest loc de muncă ca {RE012_jobtitle}, lucrați cu normă întreagă sau cu jumătate de normă sau o combinație
de ambele?

OP:
Dacă e incert, introduceți cu jumătate de normă dacă astfel era clasificat de către angajator. Codificați doar o
variantă.
JOB WAS PART OR FULL TIME
1. Întotdeauna cu normă întreagă
2. Întotdeauna cu jumătate de normă
3. A schimbat o dată de la normă întreagă la jumătate de normă
4. A schimbat o dată de la jumătate de normă la normă întreagă
5. A schimbat de mai multe ori

Txt_FL_RE021

IF RE021_jobpay = RESPONSE

RE021_jobpay
Puteți să îmi spuneți, aproximativ, cu cât erați [@ plătit/@ plătită] lunar, după impozite, când ați început acest
serviciu ca {RE012_jobtitle}?
^FL_RE021_6

OP:
Introduceți suma. Introduceți valuta la întrebarea următoare.
FIRST MONTHLY WAGE IN JOB
0..999999999

RE022_jbpaycur

OP:
Întrebați sau codificați: În ce valută a fost?
CURRENCY FIRST MONTHLY WAGE
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ENDIF
IF RE015_jobtype = a3

ENDIF

IF RE022_jbpaycur = a97

ENDIF

1. Leu Nou (RON - dupa 1 iulie 2005; 1 Leu Nou = 10 000 Lei Vechi)
2. Leu Vechi (ROL - Al treilea Leu 1952 -2005; 1 Leu Vechi = 20 Lei II)
3. Al doilea Leu 1947 (1947 - 1952; 1 Leu II = 20.000 Lei I)
4. Leul de ocupație rusesc (1944 - 1947)
5. Primul Leu (1867-1944)

97. Altă monedă, vă rog specificați

RE722_specify
^Specify
SPECIFY
STRING

Txt_FL_RE023

IF RE023_sepay = RESPONSE

RE023_sepay
Puteți să îmi spuneți, aproximativ, care era venitul dumneavoastră lunar din muncă, după plata impozitelor, când
ați început să lucrați ca {RE012_jobtitle}?^FL_RE023_6

OP:
Introduceți suma. Introduceți valuta la întrebarea următoare.
FIRST MONTHLY WORK INCOME IN SELF-EMPLOYMENT
-100000000000000000..1000000000000000000

IF RE024_sepaycur = a97

RE024_sepaycur

OP:
Întrebați sau codificați: În ce valută a fost?
CURRENCY FIRST MONTHLY WORK INCOME
1. Leu Nou (RON - dupa 1 iulie 2005; 1 Leu Nou = 10 000 Lei Vechi)
2. Leu Vechi (ROL - Al treilea Leu 1952 -2005; 1 Leu Vechi = 20 Lei II)
3. Al doilea Leu 1947 (1947 - 1952; 1 Leu II = 20.000 Lei I)
4. Leul de ocupație rusesc (1944 - 1947)
5. Primul Leu (1867-1944)

97. Altă monedă, vă rog specificați

RE724_specify
^Specify

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

81 von 491 19.05.17, 15:50



ENDIFTxt_FL_RE025

CHECK NOT ((RE025_jobcont.CARDINAL > 1) AND (a4 IN RE025_jobcont)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"
Txt_FL_RE026

CHECK NOT ((RE026_jobstop = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RE026_jobstop)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
CHECK NOT ((RE026_jobstop = RESPONSE) AND ((RE026_jobstop > CurrentYear) AND (RE026_jobstop <
9997))) L107 " [Acest an nu pare a fi valid. Vă rog să reverificați și să corectați] [{empty}]"

IF RE026_jobstop <> EMPTY AND (RE026_jobstop <> 9997)

ENDIF
IF RE026_jobstop = 9997

ENDIF

ENDIF

SPECIFY
STRING

RE025_jobcont
În timpul acestui serviciu ca {RE012_jobtitle}, la care dintre următoarele ați contribuit dumneavoastră sau
angajatorul dumneavoastră?

OP:
{ReadOut} ^CodeAll
Adăugați dacă este necesar: Aceste contribuții ar fi putut avea loc în orice moment în care ați lucrat în acest
serviciu.
CONTRIBUTIONS TO RETIREMENT PLANS
1. Un plan public de pensii
2. Un plan de pensii ocupaționale
3. Un plan de pensii private sau un plan individual de pensionare
4. Nicio contribuție plătită

RE026_jobstop
În ce an v-ați încetat activitatea ca {RE012_jobtitle}?

OP:
Dacă încă mai are acest loc de muncă, codificați 9997.
Nu includeți concediile de maternitate. Adăugați dacă este necesar: La fel ca mai înainte, dacă primul
dumneavoastră loc de muncă a fost unul dintr-o serie de mai multe locuri de muncă similare pe termen scurt,
prestate pentru mai mulți angajatori, considerați-le ca pe 1 singur loc de muncă și spuneți-mi când l-ați încetat pe
ultimul dintre ele.
În general, ar trebui să codificați când respondentul și-a schimbat angajatorul, însă puteți ține cont de un schimb de
roluri pentru același angajator, dacă respondentul dorește.
YEAR STOPPED IN THIS JOB
1900..9997

Txt_Calendar_BWorkSpells_End

IF (RE015_jobtype = a1) OR (RE015_jobtype = a2)
Txt_FL_RE027

RE027_curwage
Puteți să îmi spuneți, cu aproximație, care este salariul dumneavoastră lunar în momentul de față, după plata
taxelor, ca {RE012_jobtitle}?^FL_RE027_5
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ENDIF
IF RE015_jobtype = a3

IF RE027_curwage = RESPONSE

ENDIF

OP:
Introduceți suma. Introduceți valuta la întrebarea următoare.
CURRENT WAGE IF STILL EMPLOYED
0..999999999

IF RE028_jbpaynow = a97

ENDIF

RE028_jbpaynow

OP:
Întrebați sau codificați: În ce valută a fost?
CURRENCY CURRENT WAGE
1. Leu Nou (RON - dupa 1 iulie 2005; 1 Leu Nou = 10 000 Lei Vechi)
2. Leu Vechi (ROL - Al treilea Leu 1952 -2005; 1 Leu Vechi = 20 Lei II)
3. Al doilea Leu 1947 (1947 - 1952; 1 Leu II = 20.000 Lei I)
4. Leul de ocupație rusesc (1944 - 1947)
5. Primul Leu (1867-1944)

97. Altă monedă, vă rog specificați

RE728_specify
^Specify
SPECIFY
STRING

Txt_FL_RE029

IF RE029_curwinc = RESPONSE

RE029_curwinc
Puteți să îmi spuneți, cu aproximație, care este venitul dumneavoastră lunar actual de la locul de muncă, după
plata taxelor, ca {RE012_jobtitle}?^FL_RE029_5

OP:
Introduceți suma. Introduceți valuta la întrebarea următoare.
CURRENT WORK INCOME IF STILL SELF-EMPLOYED
0..999999999

RE030_sepaynow

OP:
Întrebați sau codificați: În ce valută a fost?
CURRENCY CURRENT WORK INCOME
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ENDIFTxt_FL_WQ015

Txt_FL_WQ726

Txt_FL_WQ016

ENDIF

IF RE030_sepaynow = a97

ENDIF

1. Leu Nou (RON - dupa 1 iulie 2005; 1 Leu Nou = 10 000 Lei Vechi)
2. Leu Vechi (ROL - Al treilea Leu 1952 -2005; 1 Leu Vechi = 20 Lei II)
3. Al doilea Leu 1947 (1947 - 1952; 1 Leu II = 20.000 Lei I)
4. Leul de ocupație rusesc (1944 - 1947)
5. Primul Leu (1867-1944)

97. Altă monedă, vă rog specificați

RE730_specify
^Specify
SPECIFY
STRING

WQ015_wqintro2
Vă rog să vă uitați la fișa 19 Acum am să citesc câteva afirmații care ar putea fi folosite pentru descrierea propriei
activități de muncă. Gândindu-vă la locul dumneavoastră de muncă actual ca {RE012_jobtitle}, spuneți-mi dacă
sunteți complet de acord, de acord, nu sunteți de acord sau nu sunteți deloc de acord cu fiecare din afirmații.

OP:
Începutul unei @BSecțiuni fără reprezentant interpus@B. Nu este permisă participarea reprezentantului. În cazul
în care respondentul nu este capabil să răspundă la oricare dintre aceste întrebări pe cont propriu, apăsați
@BCTRL-K@B la fiecare întrebare.
INTRODUCTION TO WORK QUALITY CURRENT
1. Continuați

WQ726_satcurrjob
Ținând cont de toate lucrurile, sunt [@ satisfăcut/@ satisfăcută] de locul de muncă. Ați spune că sunteți complet
de acord, sunteți de acord, nu sunteți de acord sau nu sunteți deloc de acord?

OP:
Arătați fișa 19
SATISFIED WITH CURRENT JOB
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ016_wqpdem
Serviciul meu ca {RE012_jobtitle} este solicitant fizic.
Ați spune că sunteți...
WORK IS PHYSICALLY DEMANDING
1. Complet de acord
2. De acord
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Txt_FL_WQ017

Txt_FL_WQ018

Txt_FL_WQ019

Txt_FL_WQ020

Txt_FL_WQ021

3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ017_wquncom
Mediul meu imediat de muncă nu este confortabil (de exemplu, din cauza zgomotelor, căldurii, aglomerării).
(Ați spune că sunteți...)
WORK IS UNCOMFORTABLE
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ018_wqtimpr
Sunt mereu contra-cronometru din cauza unui volum mare de lucru.
(Ați spune că sunteți...)
WORK HAS HEAVY TIME PRESSURE
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ019_wqemdem
Locul meu de muncă este solicitant emoțional.
(Ați spune că sunteți...)
WORK IS EMOTIONALLY DEMANDING
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ020_wqconfl
Sunt [@ expus/@ expusă] la conflicte și perturbări recurente.
(Ați spune că sunteți...)

OP:
Aceasta se referă la clienți, colegi de muncă sau supraveghetori.
WORK INVOLVES CONFLICTS
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ021_wqfred
Am foarte puțină libertate de decizie în munca mea.
(Ați spune că sunteți ...)
WORK HAS LITTLE FREEDOM TO DECIDE
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
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Txt_FL_WQ022

Txt_FL_WQ023

Txt_FL_WQ024

Txt_FL_WQ025

Txt_FL_WQ026

IF (RE015_jobtype = a1) OR (RE015_jobtype = a2)

4. Deloc de acord

WQ022_wqskill
Am o ocazie de a-mi dezvolta noi abilități.
(Ați spune că sunteți ...)
WORK ALLOWS DEVELOPMENT OF SKILLS
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ023_wqrecogn
Primesc recunoașterea pe care o merit pentru munca mea.
(Ați spune că sunteți...)
WORK GIVES RECOGNITION
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ024_wqsalry
Raportat la eforturile și realizările mele, salariul meu este pe măsură.
(Ați spune că sunteți...)
WORK HAS ADEQUATE SALARY
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ025_wqsupprt
Primesc un sprijin adecvat în situații dificile.
(Ați spune că sunteți...)
WORK HAS ADEQUATE SUPPORT
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ026_wqatmos
Există o atmosferă bună între mine și colegii mei.
(Ați spune că sunteți...)
CURRENT WORK ATMOSPHERE
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

Txt_FL_WQ027

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

86 von 491 19.05.17, 15:50



ENDIF
IF RE026_jobstop <> 9997

ENDIFTxt_FL_WQ028

WQ027_wqfair
În general, angajații sunt tratați echitabil.
(Ați spune că sunteți...)
WORK EMPLOYEES ARE TREATED FAIRLY
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ028_wqrisk
Autoritățile iau măsuri corespunzătoare pentru a mă proteja de pericolele pentru sănătate la locul de muncă.
(Ați spune că sunteți ...)
CURRENT WORK HEALTH RISK REDUCED
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ729_proxycheck

OP:
VERIFICAȚI:
Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
WHO ANSWERED
1. Doar respondentul
2. Secțiune necompletată (Interviu cu reprezentantul)

Txt_FL_RE031

IF RE031_resleft <> a6

RE031_resleft
Vă rog să vă uitați la fișa 20. În ce condiții ați plecat de la acest loc de muncă?

OP:
Codificați doar unul.
REASONS LEFT JOB
1. Mi-am dat demisia
2. Am fost disponibilizat(ă)
3. Printr-un acord comun
4. Întreprinderea sau biroul meu s-a închis
5. Un loc de muncă temporar s-a încheiat
6. M-am pensionat
97. Alt motiv

Txt_FL_RE032

RE032_jobnext
V-ați început următorul loc de muncă imediat după ce ați terminat acest serviciu ca {RE012_jobtitle} sau ați avut
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ENDBLOCKTXT_setJobTitle

LOOP cnt:= 2 TO 20

ENDIF

ENDIF

IF RE032_jobnext = a2

ENDIF

o pauză mai mare de 6 luni?
GAP AFTER LEAVING THIS JOB
1. A început următorul loc de muncă IMEDIAT DUPĂ acest serviciu
2. A avut o pauză de 6 LUNI SAU MAI MULT înainte de a începe următorul loc de muncă
3. A început următorul loc de muncă ÎNAINTE ca acesta să se termine
4. Acesta a fost ULTIMUL LOC DE MUNCĂ PLĂTIT al respondentului ca angajat sau liber-profesionist

Txt_FL_RE033

RE033_gapdone
Vă rog să vă uitați la fișa 17. Care dintre acestea descrie cel mai bine situația în care vă aflați în perioada de
dinaintea începerii locului de muncă următor?

OP:
Codificați doar unul.
DONE IN GAP AFTER LEAVING THIS JOB
1. Angajat sau liber-profesionist
2. Șomer și în căutarea unui loc de muncă
3. Șomer, dar nu în căutarea unui loc de muncă
4. Loc de muncă pe termen scurt (mai puțin de 6 luni) sau muncitor plătit cu ziua (zilier)
5. Bolnav sau cu dizabilitate
6. Are grijă de casă și de familie
7. Activități de recreere, călătorii sau inactivitate
8. Pensionat de la locul de muncă
9. Pregătire profesională
10. Continuare a studiilor cu normă întreagă
11. Serviciu militar, prizonier de război sau similar
12. Administrarea activelor
13. Muncă de voluntariat sau comunitară
14. Muncă forțată sau în închisoare
15. Exilat sau expulzat
16. Lagăr de muncă
17. Lagăr de concentrare
97. Altele

IF (WorkSpells[cnt - 1].RE032_jobnext = RESPONSE) AND (WorkSpells[cnt - 1].RE032_jobnext < a4)

BLOCK
Txt_FL_RE011

RE011_jobstrt
În ce an v-ați început [@ primul/@ următorul] loc de muncă plătit (ca [@ angajat/@ angajată] sau [@ liber-
profesionist/@ liber-profesionistă]), care a durat 6 luni sau mai mult?

OP:
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CHECK NOT ((RE011_jobstrt = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RE011_jobstrt)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_FL_RE012

IF RE012_jobtitle = RESPONSE

ENDIF
IF RE011_jobstrt = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_RE014

Txt_FL_RE015

Adăugați dacă este necesar: La fel ca mai înainte, dacă locul dumneavoastră de muncă a fost unul dintr-o serie
de mai multe locuri de muncă similare pe termen scurt, prestate pentru mai mulți angajatori, considerați-le ca pe
1 singur loc de muncă și spuneți-mi când l-ați început pe primul dintre ele.
YEAR STARTED JOB
1900..2017

RE012_jobtitle
Care a fost ocupatia dvs la acest loc de munca? Vă rog să specificați numele sau titlul exact.
TITLE OF JOB
STRING

BLOCK

ENDBLOCK

JobCode

[OP]: {FLDefault[93]} {FLDefaultExtended[93]} [În cazul în care denumirea locului de muncă nu se regăsește
în listă, ] [@ apăsați enter pentru a salva denumirea introdusă de dvs.]

STRING

Txt_Calendar_BWorkSpells_Start

RE014_jobind
Vă rog să vă uitați la fișa 18. În ce domeniu, industrie sau servicii ați lucrat ca {RE012_jobtitle}?

OP:
Codificați doar unul.
JOB INDUSTRY
1. Agricultură, vânat, silvicultură, piscicultură
2. Exploatări miniere și al carierelor de piatră
3. Industria prelucrătoare
4. Producția și alimentarea cu electricitate, gaz și apă
5. Construcții
6. Comerț cu ridicata și cu amănuntul; reparații de vehicule cu motor, motociclete și bunuri personale și pentru
gospodărie
7. Hoteluri și restaurante
8. Transport, depozitare și comunicații
9. Intermediere financiară
10. Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de comerciale
11. Administrație publică sau apărare; asigurări sociale obligatorii
12. Educație
13. Sănătate și muncă socială
14. Alte activități de servicii comunitare, sociale și personale

RE015_jobtype
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Txt_FL_RE016

IF (RE015_jobtype = a1) OR (RE015_jobtype = a2)

La acest loc de muncă ca {RE012_jobtitle}, erați [@ angajat, funcționar public sau liber-profesionist/@ angajată,
funcționar public sau liber-profesionistă]?
WAS EMPLOYEE CIVIL SERVANT OR SELF
1. Angajat în sectorul privat
2. Angajat în sectorul public
3. Liber-profesionist /liber-profesionistă

RE016_jobtime
La acest loc de muncă ca {RE012_jobtitle}, lucrați cu normă întreagă sau cu jumătate de normă sau o
combinație de ambele?

OP:
Dacă e incert, introduceți cu jumătate de normă dacă astfel era clasificat de către angajator. Codificați doar o
variantă.
JOB WAS PART OR FULL TIME
1. Întotdeauna cu normă întreagă
2. Întotdeauna cu jumătate de normă
3. A schimbat o dată de la normă întreagă la jumătate de normă
4. A schimbat o dată de la jumătate de normă la normă întreagă
5. A schimbat de mai multe ori

Txt_FL_RE021

IF RE021_jobpay = RESPONSE

RE021_jobpay
Puteți să îmi spuneți, aproximativ, cu cât erați [@ plătit/@ plătită] lunar, după impozite, când ați început acest
serviciu ca {RE012_jobtitle}?
^FL_RE021_6

OP:
Introduceți suma. Introduceți valuta la întrebarea următoare.
FIRST MONTHLY WAGE IN JOB
0..999999999

IF RE022_jbpaycur = a97

RE022_jbpaycur

OP:
Întrebați sau codificați: În ce valută a fost?
CURRENCY FIRST MONTHLY WAGE
1. Leu Nou (RON - dupa 1 iulie 2005; 1 Leu Nou = 10 000 Lei Vechi)
2. Leu Vechi (ROL - Al treilea Leu 1952 -2005; 1 Leu Vechi = 20 Lei II)
3. Al doilea Leu 1947 (1947 - 1952; 1 Leu II = 20.000 Lei I)
4. Leul de ocupație rusesc (1944 - 1947)
5. Primul Leu (1867-1944)

97. Altă monedă, vă rog specificați
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ENDIF
IF RE015_jobtype = a3

ENDIFTxt_FL_RE025

ENDIF

ENDIF

RE722_specify
^Specify
SPECIFY
STRING

Txt_FL_RE023

IF RE023_sepay = RESPONSE

ENDIF

RE023_sepay
Puteți să îmi spuneți, aproximativ, care era venitul dumneavoastră lunar din muncă, după plata impozitelor,
când ați început să lucrați ca {RE012_jobtitle}?^FL_RE023_6

OP:
Introduceți suma. Introduceți valuta la întrebarea următoare.
FIRST MONTHLY WORK INCOME IN SELF-EMPLOYMENT
-100000000000000000..1000000000000000000

IF RE024_sepaycur = a97

ENDIF

RE024_sepaycur

OP:
Întrebați sau codificați: În ce valută a fost?
CURRENCY FIRST MONTHLY WORK INCOME
1. Leu Nou (RON - dupa 1 iulie 2005; 1 Leu Nou = 10 000 Lei Vechi)
2. Leu Vechi (ROL - Al treilea Leu 1952 -2005; 1 Leu Vechi = 20 Lei II)
3. Al doilea Leu 1947 (1947 - 1952; 1 Leu II = 20.000 Lei I)
4. Leul de ocupație rusesc (1944 - 1947)
5. Primul Leu (1867-1944)

97. Altă monedă, vă rog specificați

RE724_specify
^Specify
SPECIFY
STRING

RE025_jobcont
În timpul acestui serviciu ca {RE012_jobtitle}, la care dintre următoarele ați contribuit dumneavoastră sau
angajatorul dumneavoastră?
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CHECK NOT ((RE025_jobcont.CARDINAL > 1) AND (a4 IN RE025_jobcont)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"
Txt_FL_RE026

CHECK NOT ((RE026_jobstop = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RE026_jobstop)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
CHECK NOT ((RE026_jobstop = RESPONSE) AND ((RE026_jobstop > CurrentYear) AND (RE026_jobstop <
9997))) L107 " [Acest an nu pare a fi valid. Vă rog să reverificați și să corectați] [{empty}]"

IF RE026_jobstop <> EMPTY AND (RE026_jobstop <> 9997)

ENDIF
IF RE026_jobstop = 9997

OP:
{ReadOut} ^CodeAll
Adăugați dacă este necesar: Aceste contribuții ar fi putut avea loc în orice moment în care ați lucrat în acest
serviciu.
CONTRIBUTIONS TO RETIREMENT PLANS
1. Un plan public de pensii
2. Un plan de pensii ocupaționale
3. Un plan de pensii private sau un plan individual de pensionare
4. Nicio contribuție plătită

RE026_jobstop
În ce an v-ați încetat activitatea ca {RE012_jobtitle}?

OP:
Dacă încă mai are acest loc de muncă, codificați 9997.
Nu includeți concediile de maternitate. Adăugați dacă este necesar: La fel ca mai înainte, dacă primul
dumneavoastră loc de muncă a fost unul dintr-o serie de mai multe locuri de muncă similare pe termen scurt,
prestate pentru mai mulți angajatori, considerați-le ca pe 1 singur loc de muncă și spuneți-mi când l-ați încetat pe
ultimul dintre ele.
În general, ar trebui să codificați când respondentul și-a schimbat angajatorul, însă puteți ține cont de un schimb
de roluri pentru același angajator, dacă respondentul dorește.
YEAR STOPPED IN THIS JOB
1900..9997

Txt_Calendar_BWorkSpells_End

IF (RE015_jobtype = a1) OR (RE015_jobtype = a2)
Txt_FL_RE027

IF RE027_curwage = RESPONSE

RE027_curwage
Puteți să îmi spuneți, cu aproximație, care este salariul dumneavoastră lunar în momentul de față, după plata
taxelor, ca {RE012_jobtitle}?^FL_RE027_5

OP:
Introduceți suma. Introduceți valuta la întrebarea următoare.
CURRENT WAGE IF STILL EMPLOYED
0..999999999

RE028_jbpaynow
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ENDIF
IF RE015_jobtype = a3

ENDIF

IF RE028_jbpaynow = a97

ENDIF

OP:
Întrebați sau codificați: În ce valută a fost?
CURRENCY CURRENT WAGE
1. Leu Nou (RON - dupa 1 iulie 2005; 1 Leu Nou = 10 000 Lei Vechi)
2. Leu Vechi (ROL - Al treilea Leu 1952 -2005; 1 Leu Vechi = 20 Lei II)
3. Al doilea Leu 1947 (1947 - 1952; 1 Leu II = 20.000 Lei I)
4. Leul de ocupație rusesc (1944 - 1947)
5. Primul Leu (1867-1944)

97. Altă monedă, vă rog specificați

RE728_specify
^Specify
SPECIFY
STRING

Txt_FL_RE029

IF RE029_curwinc = RESPONSE

RE029_curwinc
Puteți să îmi spuneți, cu aproximație, care este venitul dumneavoastră lunar actual de la locul de muncă, după
plata taxelor, ca {RE012_jobtitle}?^FL_RE029_5

OP:
Introduceți suma. Introduceți valuta la întrebarea următoare.
CURRENT WORK INCOME IF STILL SELF-EMPLOYED
0..999999999

IF RE030_sepaynow = a97

RE030_sepaynow

OP:
Întrebați sau codificați: În ce valută a fost?
CURRENCY CURRENT WORK INCOME
1. Leu Nou (RON - dupa 1 iulie 2005; 1 Leu Nou = 10 000 Lei Vechi)
2. Leu Vechi (ROL - Al treilea Leu 1952 -2005; 1 Leu Vechi = 20 Lei II)
3. Al doilea Leu 1947 (1947 - 1952; 1 Leu II = 20.000 Lei I)
4. Leul de ocupație rusesc (1944 - 1947)
5. Primul Leu (1867-1944)

97. Altă monedă, vă rog specificați

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

93 von 491 19.05.17, 15:50



ENDIFTxt_FL_WQ015

Txt_FL_WQ726

Txt_FL_WQ016

Txt_FL_WQ017

ENDIF

ENDIF

RE730_specify
^Specify
SPECIFY
STRING

WQ015_wqintro2
Vă rog să vă uitați la fișa 19 Acum am să citesc câteva afirmații care ar putea fi folosite pentru descrierea
propriei activități de muncă. Gândindu-vă la locul dumneavoastră de muncă actual ca {RE012_jobtitle},
spuneți-mi dacă sunteți complet de acord, de acord, nu sunteți de acord sau nu sunteți deloc de acord cu
fiecare din afirmații.

OP:
Începutul unei @BSecțiuni fără reprezentant interpus@B. Nu este permisă participarea reprezentantului. În
cazul în care respondentul nu este capabil să răspundă la oricare dintre aceste întrebări pe cont propriu,
apăsați @BCTRL-K@B la fiecare întrebare.
INTRODUCTION TO WORK QUALITY CURRENT
1. Continuați

WQ726_satcurrjob
Ținând cont de toate lucrurile, sunt [@ satisfăcut/@ satisfăcută] de locul de muncă. Ați spune că sunteți complet
de acord, sunteți de acord, nu sunteți de acord sau nu sunteți deloc de acord?

OP:
Arătați fișa 19
SATISFIED WITH CURRENT JOB
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ016_wqpdem
Serviciul meu ca {RE012_jobtitle} este solicitant fizic.
Ați spune că sunteți...
WORK IS PHYSICALLY DEMANDING
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ017_wquncom
Mediul meu imediat de muncă nu este confortabil (de exemplu, din cauza zgomotelor, căldurii, aglomerării).
(Ați spune că sunteți...)
WORK IS UNCOMFORTABLE
1. Complet de acord
2. De acord
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Txt_FL_WQ018

Txt_FL_WQ019

Txt_FL_WQ020

Txt_FL_WQ021

Txt_FL_WQ022

3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ018_wqtimpr
Sunt mereu contra-cronometru din cauza unui volum mare de lucru.
(Ați spune că sunteți...)
WORK HAS HEAVY TIME PRESSURE
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ019_wqemdem
Locul meu de muncă este solicitant emoțional.
(Ați spune că sunteți...)
WORK IS EMOTIONALLY DEMANDING
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ020_wqconfl
Sunt [@ expus/@ expusă] la conflicte și perturbări recurente.
(Ați spune că sunteți...)

OP:
Aceasta se referă la clienți, colegi de muncă sau supraveghetori.
WORK INVOLVES CONFLICTS
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ021_wqfred
Am foarte puțină libertate de decizie în munca mea.
(Ați spune că sunteți ...)
WORK HAS LITTLE FREEDOM TO DECIDE
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ022_wqskill
Am o ocazie de a-mi dezvolta noi abilități.
(Ați spune că sunteți ...)
WORK ALLOWS DEVELOPMENT OF SKILLS
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
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Txt_FL_WQ023

Txt_FL_WQ024

Txt_FL_WQ025

Txt_FL_WQ026

IF (RE015_jobtype = a1) OR (RE015_jobtype = a2)

4. Deloc de acord

WQ023_wqrecogn
Primesc recunoașterea pe care o merit pentru munca mea.
(Ați spune că sunteți...)
WORK GIVES RECOGNITION
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ024_wqsalry
Raportat la eforturile și realizările mele, salariul meu este pe măsură.
(Ați spune că sunteți...)
WORK HAS ADEQUATE SALARY
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ025_wqsupprt
Primesc un sprijin adecvat în situații dificile.
(Ați spune că sunteți...)
WORK HAS ADEQUATE SUPPORT
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ026_wqatmos
Există o atmosferă bună între mine și colegii mei.
(Ați spune că sunteți...)
CURRENT WORK ATMOSPHERE
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

Txt_FL_WQ027

WQ027_wqfair
În general, angajații sunt tratați echitabil.
(Ați spune că sunteți...)
WORK EMPLOYEES ARE TREATED FAIRLY
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord
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ENDIF
IF RE026_jobstop <> 9997

ENDIFTxt_FL_WQ028

WQ028_wqrisk
Autoritățile iau măsuri corespunzătoare pentru a mă proteja de pericolele pentru sănătate la locul de muncă.
(Ați spune că sunteți ...)
CURRENT WORK HEALTH RISK REDUCED
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ729_proxycheck

OP:
VERIFICAȚI:
Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
WHO ANSWERED
1. Doar respondentul
2. Secțiune necompletată (Interviu cu reprezentantul)

Txt_FL_RE031

IF RE031_resleft <> a6

RE031_resleft
Vă rog să vă uitați la fișa 20. În ce condiții ați plecat de la acest loc de muncă?

OP:
Codificați doar unul.
REASONS LEFT JOB
1. Mi-am dat demisia
2. Am fost disponibilizat(ă)
3. Printr-un acord comun
4. Întreprinderea sau biroul meu s-a închis
5. Un loc de muncă temporar s-a încheiat
6. M-am pensionat
97. Alt motiv

Txt_FL_RE032

IF RE032_jobnext = a2

RE032_jobnext
V-ați început următorul loc de muncă imediat după ce ați terminat acest serviciu ca {RE012_jobtitle} sau ați
avut o pauză mai mare de 6 luni?
GAP AFTER LEAVING THIS JOB
1. A început următorul loc de muncă IMEDIAT DUPĂ acest serviciu
2. A avut o pauză de 6 LUNI SAU MAI MULT înainte de a începe următorul loc de muncă
3. A început următorul loc de muncă ÎNAINTE ca acesta să se termine
4. Acesta a fost ULTIMUL LOC DE MUNCĂ PLĂTIT al respondentului ca angajat sau liber-profesionist

Txt_FL_RE033
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ENDIFCalculateNumberOfJobs

System preset value RE047_StillWorking
IF (RE046_NumberOfJobs > 0) AND (RE047_StillWorking = a5)

ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDBLOCKTXT_setJobTitle

ENDIF

ENDIF

ENDIF

RE033_gapdone
Vă rog să vă uitați la fișa 17. Care dintre acestea descrie cel mai bine situația în care vă aflați în perioada de
dinaintea începerii locului de muncă următor?

OP:
Codificați doar unul.
DONE IN GAP AFTER LEAVING THIS JOB
1. Angajat sau liber-profesionist
2. Șomer și în căutarea unui loc de muncă
3. Șomer, dar nu în căutarea unui loc de muncă
4. Loc de muncă pe termen scurt (mai puțin de 6 luni) sau muncitor plătit cu ziua (zilier)
5. Bolnav sau cu dizabilitate
6. Are grijă de casă și de familie
7. Activități de recreere, călătorii sau inactivitate
8. Pensionat de la locul de muncă
9. Pregătire profesională
10. Continuare a studiilor cu normă întreagă
11. Serviciu militar, prizonier de război sau similar
12. Administrarea activelor
13. Muncă de voluntariat sau comunitară
14. Muncă forțată sau în închisoare
15. Exilat sau expulzat
16. Lagăr de muncă
17. Lagăr de concentrare
97. Altele

TXT_setJobTitle

BLOCK

IF piIndex = 1
Txt_FL_RE035

RE035_sitlstjb
Vă rog să vă uitați la fișa 17 Care dintre acestea descrie cel mai bine situația dumneavoastră [('@ după ce v-ați
părăsit locul de muncă în ' + FL_year) + ''/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați rămas șomer și vă căutați un loc de
muncă'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați rămas șomer și vă căutați un loc de muncă'/('@ în ' + FL_year) + ',
după ce ați avut un loc de muncă pe termen scurt'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați fost bolnav sau cu
dizabilități'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce aveați grijă de casă sau de familie'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce vă
petreceați timpul relaxându-vă, călătorind sau nefăcând nimic'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce v-ați pensionat'/('@
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ELSE

în ' + FL_year) + ', după ce v-ați pregătit profesional'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați urmat o instituție ulterioară
de învățământ cu frecvență'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați prestat serviciul militar, ați fost prizonier de război
sau similar (se exclude angajarea profesională în armată)'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce v-ați gestionat
bunurile'/('@ în ' + FL_year) + ', după munca dumneavoastră de voluntariat sau în sprijinul comunității'/('@ în ' +
FL_year) + ', după ce ați prestat muncă forțată sau ați fost în închisoare'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați fost
exilat sau expulzat'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați fost într-un lagăr de muncă'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce
ați fost într-un lagăr de concentrare'/('@ în ' + FL_year) + ', după această situație diferită']?

OP:
Codificați doar unul.
SITUATION IN AFTER LAST JOB
1. Angajat sau liber-profesionist
2. Șomer și în căutarea unui loc de muncă
3. Șomer, dar nu în căutarea unui loc de muncă
4. Loc de muncă pe termen scurt (mai puțin de 6 luni) sau muncitor plătit cu ziua (zilier)
5. Bolnav sau cu dizabilitate
6. Are grijă de casă și de familie
7. Activități de recreere, călătorii sau inactivitate
8. Pensionat de la locul de muncă
9. Pregătire profesională
10. Continuare a studiilor cu normă întreagă
11. Serviciu militar, prizonier de război sau similar
12. Administrarea activelor
13. Muncă de voluntariat sau comunitară
14. Muncă forțată sau în închisoare
15. Exilat sau expulzat
16. Lagăr de muncă
17. Lagăr de concentrare
97. Altele

Txt_FL_RE035

RE035_sitlstjb
Vă rog să vă uitați la fișa 17 Care dintre acestea descrie cel mai bine situația dumneavoastră [('@ după ce v-ați
părăsit locul de muncă în ' + FL_year) + ''/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați rămas șomer și vă căutați un loc de
muncă'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați rămas șomer și vă căutați un loc de muncă'/('@ în ' + FL_year) + ',
după ce ați avut un loc de muncă pe termen scurt'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați fost bolnav sau cu
dizabilități'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce aveați grijă de casă sau de familie'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce vă
petreceați timpul relaxându-vă, călătorind sau nefăcând nimic'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce v-ați pensionat'/('@
în ' + FL_year) + ', după ce v-ați pregătit profesional'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați urmat o instituție ulterioară
de învățământ cu frecvență'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați prestat serviciul militar, ați fost prizonier de război
sau similar (se exclude angajarea profesională în armată)'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce v-ați gestionat
bunurile'/('@ în ' + FL_year) + ', după munca dumneavoastră de voluntariat sau în sprijinul comunității'/('@ în ' +
FL_year) + ', după ce ați prestat muncă forțată sau ați fost în închisoare'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați fost
exilat sau expulzat'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați fost într-un lagăr de muncă'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce
ați fost într-un lagăr de concentrare'/('@ în ' + FL_year) + ', după această situație diferită']?

OP:
Codificați doar unul.
SITUATION IN AFTER LAST JOB
1. Angajat sau liber-profesionist
2. Șomer și în căutarea unui loc de muncă
3. Șomer, dar nu în căutarea unui loc de muncă
4. Loc de muncă pe termen scurt (mai puțin de 6 luni) sau muncitor plătit cu ziua (zilier)
5. Bolnav sau cu dizabilitate
6. Are grijă de casă și de familie
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ENDIF
IF (RE035_sitlstjb = a8) OR ((WorkSpells[RE046_NumberOfJobs].RE031_resleft = a6) AND (piIndex = 1))

7. Activități de recreere, călătorii sau inactivitate
8. Pensionat de la locul de muncă
9. Pregătire profesională
10. Continuare a studiilor cu normă întreagă
11. Serviciu militar, prizonier de război sau similar
12. Administrarea activelor
13. Muncă de voluntariat sau comunitară
14. Muncă forțată sau în închisoare
15. Exilat sau expulzat
16. Lagăr de muncă
17. Lagăr de concentrare
97. Altele

Txt_FL_RE035a

IF RE035a_recretben = a1

RE035a_recretben
Ați primit pensia de când v-ați pensionat?
RECEIVE RETIREMENT BENEFITS
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RE036

IF RE036_penben = RESPONSE

RE036_penben
Aproximativ, cât a fost prima pensie întreagă lunară după plata taxelor și contribuțiilor?

OP:
Introduceți suma tuturor pensiilor (fondul public, ocupațional sau privat). Introduceți valuta în întrebarea
următoare.
PENSION BENEFIT WHEN RETIRED
0..999999999

IF RE037_curben = a97

RE037_curben

OP:
Întrebați sau codificați: În ce valută a fost?
CURRENCY PENSION BENEFIT
1. Leu Nou (RON - dupa 1 iulie 2005; 1 Leu Nou = 10 000 Lei Vechi)
2. Leu Vechi (ROL - Al treilea Leu 1952 -2005; 1 Leu Vechi = 20 Lei II)
3. Al doilea Leu 1947 (1947 - 1952; 1 Leu II = 20.000 Lei I)
4. Leul de ocupație rusesc (1944 - 1947)
5. Primul Leu (1867-1944)

97. Altă monedă, vă rog specificați
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ENDIF
IF piIndex = 1

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

RE737_specify
^Specify
SPECIFY
STRING

Txt_FL_RE038

Txt_FL_RE039

RE038_retpaid
După acest serviciu ca [@ {denumirea postului}], ați mai lucrat pe bani, chiar dacă erați [@ pensionar/@
pensionară]?
PAID JOB AFTER RETIREMENT
1. Da
5. Nu

RE039_sitchng
Vă rog să vă uitați la fișa 17. Situația dumneavoastră s-a schimbat într-una din situațiile descrise pe această fișă
[('@ de când erați angajat în ' + FL_year) + ''/('@ de când erați neangajat și în căutarea unui loc de muncă în ' +
FL_year) + ''/('@ de când nu erați angajat și nu căutați loc de muncă în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați avut un loc
de muncă pe termen scurt în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați fost bolnav sau cu dizabilități în ' + FL_year) + ''/('@
de când aveați grijă de casă sau de familie în ' + FL_year) + ''/('@ de când vă petreceați timpul relaxându-vă,
călătorind sau nefăcând nimic în ' + FL_year) + ''/('@ de când v-ați pensionat în ' + FL_year) + ''/('@ de când vă
pregăteați profesional în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați urmat o instituție ulterioară de învățământ cu frecvență în
' + FL_year) + ''/('@ de când ați prestat serviciul militar (se exclude angajarea profesională în armată), ați fost
prizonier de război sau similar în ' + FL_year) + ''/('@ de când vă administrați bunurile în ' + FL_year) + ''/('@ de la
munca dumneavoastră de voluntariat sau în sprijinul comunității din ' + FL_year) + ''/('@ de când ați prestat muncă
forțată sau ați fost în închisoare în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați fost exilat sau expulzat în ' + FL_year) + ''/('@
de când ați fost într-un lagăr de muncă în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați fost într-un lagăr de concentrare în ' +
FL_year) + ''/('@ de la această situație diferită din ' + FL_year) + '']?
HAS SITUATION CHANGED AFTER LAST JOB
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RE039

RE039_sitchng
Vă rog să vă uitați la fișa 17. Situația dumneavoastră s-a schimbat într-una din situațiile descrise pe această fișă
[('@ de când erați angajat în ' + FL_year) + ''/('@ de când erați neangajat și în căutarea unui loc de muncă în ' +
FL_year) + ''/('@ de când nu erați angajat și nu căutați loc de muncă în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați avut un loc
de muncă pe termen scurt în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați fost bolnav sau cu dizabilități în ' + FL_year) + ''/('@
de când aveați grijă de casă sau de familie în ' + FL_year) + ''/('@ de când vă petreceați timpul relaxându-vă,
călătorind sau nefăcând nimic în ' + FL_year) + ''/('@ de când v-ați pensionat în ' + FL_year) + ''/('@ de când vă
pregăteați profesional în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați urmat o instituție ulterioară de învățământ cu frecvență în
' + FL_year) + ''/('@ de când ați prestat serviciul militar (se exclude angajarea profesională în armată), ați fost
prizonier de război sau similar în ' + FL_year) + ''/('@ de când vă administrați bunurile în ' + FL_year) + ''/('@ de la
munca dumneavoastră de voluntariat sau în sprijinul comunității din ' + FL_year) + ''/('@ de când ați prestat muncă
forțată sau ați fost în închisoare în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați fost exilat sau expulzat în ' + FL_year) + ''/('@
de când ați fost într-un lagăr de muncă în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați fost într-un lagăr de concentrare în ' +
FL_year) + ''/('@ de la această situație diferită din ' + FL_year) + '']?
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ENDBLOCK
LOOP cnt:= 2 TO 10

ENDIF
IF RE039_sitchng = a1

ENDIF

HAS SITUATION CHANGED AFTER LAST JOB
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RE039a

CHECK NOT ((RE039a_chngyear = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RE039a_chngyear)) L107
" [Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

RE039a_chngyear
În ce an s-a schimbat situația dumneavoastră?
YEAR CHANGING SITUATION AFTER LAST JOB
1900..2017

IF AfterLastJob[cnt - 1].RE039_sitchng = a1

BLOCK

IF piIndex = 1
Txt_FL_RE035

RE035_sitlstjb
Vă rog să vă uitați la fișa 17 Care dintre acestea descrie cel mai bine situația dumneavoastră [('@ după ce v-ați
părăsit locul de muncă în ' + FL_year) + ''/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați rămas șomer și vă căutați un loc
de muncă'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați rămas șomer și vă căutați un loc de muncă'/('@ în ' + FL_year) +
', după ce ați avut un loc de muncă pe termen scurt'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați fost bolnav sau cu
dizabilități'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce aveați grijă de casă sau de familie'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce vă
petreceați timpul relaxându-vă, călătorind sau nefăcând nimic'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce v-ați
pensionat'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce v-ați pregătit profesional'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați urmat o
instituție ulterioară de învățământ cu frecvență'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați prestat serviciul militar, ați
fost prizonier de război sau similar (se exclude angajarea profesională în armată)'/('@ în ' + FL_year) + ', după
ce v-ați gestionat bunurile'/('@ în ' + FL_year) + ', după munca dumneavoastră de voluntariat sau în sprijinul
comunității'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați prestat muncă forțată sau ați fost în închisoare'/('@ în ' +
FL_year) + ', după ce ați fost exilat sau expulzat'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați fost într-un lagăr de
muncă'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați fost într-un lagăr de concentrare'/('@ în ' + FL_year) + ', după
această situație diferită']?

OP:
Codificați doar unul.
SITUATION IN AFTER LAST JOB
1. Angajat sau liber-profesionist
2. Șomer și în căutarea unui loc de muncă
3. Șomer, dar nu în căutarea unui loc de muncă
4. Loc de muncă pe termen scurt (mai puțin de 6 luni) sau muncitor plătit cu ziua (zilier)
5. Bolnav sau cu dizabilitate
6. Are grijă de casă și de familie
7. Activități de recreere, călătorii sau inactivitate
8. Pensionat de la locul de muncă
9. Pregătire profesională
10. Continuare a studiilor cu normă întreagă
11. Serviciu militar, prizonier de război sau similar
12. Administrarea activelor
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ELSE

ENDIF
IF (RE035_sitlstjb = a8) OR ((WorkSpells[RE046_NumberOfJobs].RE031_resleft = a6) AND (piIndex = 1))

13. Muncă de voluntariat sau comunitară
14. Muncă forțată sau în închisoare
15. Exilat sau expulzat
16. Lagăr de muncă
17. Lagăr de concentrare
97. Altele

Txt_FL_RE035

RE035_sitlstjb
Vă rog să vă uitați la fișa 17 Care dintre acestea descrie cel mai bine situația dumneavoastră [('@ după ce v-ați
părăsit locul de muncă în ' + FL_year) + ''/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați rămas șomer și vă căutați un loc
de muncă'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați rămas șomer și vă căutați un loc de muncă'/('@ în ' + FL_year) +
', după ce ați avut un loc de muncă pe termen scurt'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați fost bolnav sau cu
dizabilități'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce aveați grijă de casă sau de familie'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce vă
petreceați timpul relaxându-vă, călătorind sau nefăcând nimic'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce v-ați
pensionat'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce v-ați pregătit profesional'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați urmat o
instituție ulterioară de învățământ cu frecvență'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați prestat serviciul militar, ați
fost prizonier de război sau similar (se exclude angajarea profesională în armată)'/('@ în ' + FL_year) + ', după
ce v-ați gestionat bunurile'/('@ în ' + FL_year) + ', după munca dumneavoastră de voluntariat sau în sprijinul
comunității'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați prestat muncă forțată sau ați fost în închisoare'/('@ în ' +
FL_year) + ', după ce ați fost exilat sau expulzat'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați fost într-un lagăr de
muncă'/('@ în ' + FL_year) + ', după ce ați fost într-un lagăr de concentrare'/('@ în ' + FL_year) + ', după
această situație diferită']?

OP:
Codificați doar unul.
SITUATION IN AFTER LAST JOB
1. Angajat sau liber-profesionist
2. Șomer și în căutarea unui loc de muncă
3. Șomer, dar nu în căutarea unui loc de muncă
4. Loc de muncă pe termen scurt (mai puțin de 6 luni) sau muncitor plătit cu ziua (zilier)
5. Bolnav sau cu dizabilitate
6. Are grijă de casă și de familie
7. Activități de recreere, călătorii sau inactivitate
8. Pensionat de la locul de muncă
9. Pregătire profesională
10. Continuare a studiilor cu normă întreagă
11. Serviciu militar, prizonier de război sau similar
12. Administrarea activelor
13. Muncă de voluntariat sau comunitară
14. Muncă forțată sau în închisoare
15. Exilat sau expulzat
16. Lagăr de muncă
17. Lagăr de concentrare
97. Altele

Txt_FL_RE035a

RE035a_recretben
Ați primit pensia de când v-ați pensionat?
RECEIVE RETIREMENT BENEFITS
1. Da
5. Nu
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ENDIF
IF piIndex = 1

IF RE035a_recretben = a1

ENDIF

Txt_FL_RE036

IF RE036_penben = RESPONSE

ENDIF

RE036_penben
Aproximativ, cât a fost prima pensie întreagă lunară după plata taxelor și contribuțiilor?

OP:
Introduceți suma tuturor pensiilor (fondul public, ocupațional sau privat). Introduceți valuta în întrebarea
următoare.
PENSION BENEFIT WHEN RETIRED
0..999999999

IF RE037_curben = a97

ENDIF

RE037_curben

OP:
Întrebați sau codificați: În ce valută a fost?
CURRENCY PENSION BENEFIT
1. Leu Nou (RON - dupa 1 iulie 2005; 1 Leu Nou = 10 000 Lei Vechi)
2. Leu Vechi (ROL - Al treilea Leu 1952 -2005; 1 Leu Vechi = 20 Lei II)
3. Al doilea Leu 1947 (1947 - 1952; 1 Leu II = 20.000 Lei I)
4. Leul de ocupație rusesc (1944 - 1947)
5. Primul Leu (1867-1944)

97. Altă monedă, vă rog specificați

RE737_specify
^Specify
SPECIFY
STRING

Txt_FL_RE038

Txt_FL_RE039

RE038_retpaid
După acest serviciu ca [@ {denumirea postului}], ați mai lucrat pe bani, chiar dacă erați [@ pensionar/@
pensionară]?
PAID JOB AFTER RETIREMENT
1. Da
5. Nu
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ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

ENDIF
IF RE039_sitchng = a1

ENDIF

RE039_sitchng
Vă rog să vă uitați la fișa 17. Situația dumneavoastră s-a schimbat într-una din situațiile descrise pe această fișă
[('@ de când erați angajat în ' + FL_year) + ''/('@ de când erați neangajat și în căutarea unui loc de muncă în ' +
FL_year) + ''/('@ de când nu erați angajat și nu căutați loc de muncă în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați avut un
loc de muncă pe termen scurt în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați fost bolnav sau cu dizabilități în ' + FL_year) +
''/('@ de când aveați grijă de casă sau de familie în ' + FL_year) + ''/('@ de când vă petreceați timpul
relaxându-vă, călătorind sau nefăcând nimic în ' + FL_year) + ''/('@ de când v-ați pensionat în ' + FL_year) +
''/('@ de când vă pregăteați profesional în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați urmat o instituție ulterioară de
învățământ cu frecvență în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați prestat serviciul militar (se exclude angajarea
profesională în armată), ați fost prizonier de război sau similar în ' + FL_year) + ''/('@ de când vă administrați
bunurile în ' + FL_year) + ''/('@ de la munca dumneavoastră de voluntariat sau în sprijinul comunității din ' +
FL_year) + ''/('@ de când ați prestat muncă forțată sau ați fost în închisoare în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați
fost exilat sau expulzat în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați fost într-un lagăr de muncă în ' + FL_year) + ''/('@ de
când ați fost într-un lagăr de concentrare în ' + FL_year) + ''/('@ de la această situație diferită din ' + FL_year) +
'']?
HAS SITUATION CHANGED AFTER LAST JOB
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RE039

RE039_sitchng
Vă rog să vă uitați la fișa 17. Situația dumneavoastră s-a schimbat într-una din situațiile descrise pe această fișă
[('@ de când erați angajat în ' + FL_year) + ''/('@ de când erați neangajat și în căutarea unui loc de muncă în ' +
FL_year) + ''/('@ de când nu erați angajat și nu căutați loc de muncă în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați avut un
loc de muncă pe termen scurt în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați fost bolnav sau cu dizabilități în ' + FL_year) +
''/('@ de când aveați grijă de casă sau de familie în ' + FL_year) + ''/('@ de când vă petreceați timpul
relaxându-vă, călătorind sau nefăcând nimic în ' + FL_year) + ''/('@ de când v-ați pensionat în ' + FL_year) +
''/('@ de când vă pregăteați profesional în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați urmat o instituție ulterioară de
învățământ cu frecvență în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați prestat serviciul militar (se exclude angajarea
profesională în armată), ați fost prizonier de război sau similar în ' + FL_year) + ''/('@ de când vă administrați
bunurile în ' + FL_year) + ''/('@ de la munca dumneavoastră de voluntariat sau în sprijinul comunității din ' +
FL_year) + ''/('@ de când ați prestat muncă forțată sau ați fost în închisoare în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați
fost exilat sau expulzat în ' + FL_year) + ''/('@ de când ați fost într-un lagăr de muncă în ' + FL_year) + ''/('@ de
când ați fost într-un lagăr de concentrare în ' + FL_year) + ''/('@ de la această situație diferită din ' + FL_year) +
'']?
HAS SITUATION CHANGED AFTER LAST JOB
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RE039a

CHECK NOT ((RE039a_chngyear = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RE039a_chngyear))
L107 " [Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

RE039a_chngyear
În ce an s-a schimbat situația dumneavoastră?
YEAR CHANGING SITUATION AFTER LAST JOB
1900..2017
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ENDIF
IF (RE005_evrjob = a1) AND (RE047_StillWorking = a5)

ENDLOOP

IF RE046_NumberOfJobs > 1

ELSE

ENDIF
IF (WorkSpells[mainjobord].RE015_jobtype = a1) OR (WorkSpells[mainjobord].RE015_jobtype = a2)

Txt_FL_RE040

CHECK NOT ((RE040_mainjob = RESPONSE) AND (RE040_mainjob > RE046_NumberOfJobs)) L107 "
[Introduceți o valoare] [{empty}]"

RE040_mainjob
Care dintre locurile de muncă despre care mi-ați spus a fost principalul din cariera dumneavoastră?

OP:
Dacă este necesar: „Prin aceasta ne referim la locul de muncă din carieră care v-a luat cea mai mare parte a vieții”.
Codificați doar unul.
WHICH WAS MAIN JOB IN CAREER
^FJobTitle[1]
^FJobTitle[2]
^FJobTitle[3]
^FJobTitle[4]
^FJobTitle[5]
^FJobTitle[6]
^FJobTitle[7]
^FJobTitle[8]
^FJobTitle[9]
^FJobTitle[10]
^FJobTitle[11]
^FJobTitle[12]
^FJobTitle[13]
^FJobTitle[14]
^FJobTitle[15]
^FJobTitle[16]
^FJobTitle[17]
^FJobTitle[18]
^FJobTitle[19]
^FJobTitle[20]

IF RE046_NumberOfJobs = 1
ENDIF

Txt_FL_RE041

RE041_mnjbpay
Puteți să îmi spuneți, aproximativ, cu cât erați {FL_RE041_2} lunar, după impozite, în ultima parte a ocupației
dumneavoastră ca [('@ Dacă ați lucrat cu jumătate de normă, vă rog să îmi spuneți suma reală cu care ați fost ' +
FL_RE021_2) + ', nu echivalentul unei norme întregi.'/@ plătit]? ^FL_RE041_7

OP:
Introduceți suma. Introduceți valuta în întrebarea următoare.
WAGE AT END OF MAIN JOB
0..999999999
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ENDIF
IF WorkSpells[mainjobord].RE015_jobtype = a3

IF RE041_mnjbpay = RESPONSE

ENDIF

IF RE042_curmnjb = a97

ENDIF

RE042_curmnjb

OP:
Întrebați sau codificați: În ce monedă ați fost plătit?
CURRENCY WAGE AT END OF MAIN JOB
1. Leu Nou (RON - dupa 1 iulie 2005; 1 Leu Nou = 10 000 Lei Vechi)
2. Leu Vechi (ROL - Al treilea Leu 1952 -2005; 1 Leu Vechi = 20 Lei II)
3. Al doilea Leu 1947 (1947 - 1952; 1 Leu II = 20.000 Lei I)
4. Leul de ocupație rusesc (1944 - 1947)
5. Primul Leu (1867-1944)

97. Altă monedă, vă rog specificați

RE742_specify
^Specify
SPECIFY
STRING

Txt_FL_RE043

IF RE043_mnsepay = RESPONSE

RE043_mnsepay
Puteți să îmi spuneți, aproximativ, care era venitul dumneavoastră lunar din muncă, după plata impozitelor, în
ultima parte a ocupației dumneavoastră ca [@ Dacă ați lucrat cu jumătate de normă, vă rog să îmi spuneți suma
reală pe care ați primit-o, nu echivalentul unei norme întregi.]? ^FL_RE043_6

OP:
Introduceți suma. Introduceți valuta în întrebarea următoare.
WORK INCOME AT END OF MAIN JOB
0..100000000000000000

RE044_curmnse

OP:
Întrebați sau codificați: În ce monedă ați fost plătit?
CURRENCY WORK INCOME AT END OF MAIN JOB
1. Leu Nou (RON - dupa 1 iulie 2005; 1 Leu Nou = 10 000 Lei Vechi)
2. Leu Vechi (ROL - Al treilea Leu 1952 -2005; 1 Leu Vechi = 20 Lei II)
3. Al doilea Leu 1947 (1947 - 1952; 1 Leu II = 20.000 Lei I)
4. Leul de ocupație rusesc (1944 - 1947)
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ENDIF
IF (WorkSpells[mainjobord].RE026_jobstop <> 9997) AND ((WorkSpells[mainjobord].RE026_jobstop -
WorkSpells[mainjobord].RE011_jobstrt) >= 5)

ENDIF

IF RE044_curmnse = a97

ENDIF

5. Primul Leu (1867-1944)

97. Altă monedă, vă rog specificați

RE744_specify
^Specify
SPECIFY
STRING

Txt_FL_WQ001

Txt_FL_WQ727

Txt_FL_WQ002

Txt_FL_WQ003

WQ001_wqintro
Vă rog să vă uitați la fișa 19 Acum am să citesc câteva afirmații care ar putea fi folosite pentru descrierea propriei
activități de muncă. Gândindu-vă la locul dumneavoastră de muncă de {FL_RE012a}, spuneți-mi dacă sunteți
complet de acord, de acord, nu sunteți de acord sau nu sunteți deloc de acord cu fiecare din afirmații.

OP:
Începutul unei @BSecțiuni fără reprezentant interpus@B. Nu este permisă participarea reprezentantului. În cazul
în care respondentul nu este capabil să răspundă la oricare dintre aceste întrebări cu privire la el / ea, apăsați
@BCTRL-K@B la fiecare întrebare.
INTRODUCTION TO WORK QUALITY
1. Continuați

WQ727_jobsatisf
Per total, am fost {FL_WQ727_1} de locul meu de muncă ca {FL_WQ727_3}. Ați spune că sunteți complet de
acord, sunteți de acord, nu sunteți de acord sau nu sunteți deloc de acord?
SATISFACTION WITH JOB
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ002_wqpdem
Locul meu de muncă ca {FL_RE012b} a fost solicitant fizic.
Ați spune că sunteți...
WORK WAS PHYSICALLY DEMANDING
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord
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Txt_FL_WQ004

Txt_FL_WQ005

Txt_FL_WQ006

Txt_FL_WQ007

Txt_FL_WQ008

WQ003_wquncom
Mediul meu imediat de muncă nu era confortabil (de exemplu, din cauza zgomotelor, căldurii, aglomerării).
(Ați spune că sunteți...)
WORK WAS UNCOMFORTABLE
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ004_wqtimpr
Am fost mereu contra-cronometru din cauza unui volum mare de lucru.
(Ați spune că sunteți...)
WORK HAD HEAVY TIME PRESSURE
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ005_wqemdem
Munca mea era solicitantă emoțional.
(Ați spune că sunteți...)
WORK WAS EMOTIONALLY DEMANDING
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ006_wqconfl
Am fost [@ expus/@ expusă] la conflicte și perturbări recurente (repetate).
(Ați spune că sunteți...)

OP:
Aceasta se referă la clienți, colegi de muncă sau supraveghetori.
WORK INVOLVED CONFLICTS
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ007_wqfred
Am avut foarte puțină libertate de decizie în munca mea.
(Ați spune că sunteți...)
WORK HAD LITTLE FREEDOM TO DECIDE
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ008_wqskill
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Txt_FL_WQ009

Txt_FL_WQ010

Txt_FL_WQ011

Txt_FL_WQ012

IF (WorkSpells[mainjobord].RE015_jobtype = a1) OR (WorkSpells[mainjobord].RE015_jobtype = a2)

Am avut ocazia de a-mi dezvolta noi abilități.
(Ați spune că sunteți...)
WORK ALLOWED DEVELOPMENT OF SKILLS
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ009_wqrecogn
Am primit recunoașterea pe care o meritam pentru munca mea.
(Ați spune că sunteți...)
WORK GAVE RECOGNITION
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ010_wqsalry
Raportat la eforturile și realizările mele, salariul meu a fost pe măsură.
(Ați spune că sunteți...)
WORK HAD ADEQUATE SALARY
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ011_wqsupprt
Am beneficiat de suport corespunzător în situații dificile.
(Ați spune că sunteți...)
WORK HAD ADEQUATE SUPPORT
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ012_wqatmos
Exista o atmosferă bună între mine și colegii mei.
(Ați spune că sunteți...)
WORK ATMOSPHERE
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

Txt_FL_WQ013

WQ013_wqfair
În general, angajații au fost tratați corect.
(Ați spune că sunteți...)
WORK EMPLOYEES TREATED FAIR
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ENDIF
IF RE005_evrjob = a1

ENDIF

ENDIFTxt_FL_WQ014

1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ014_wqrisk
Autoritățile au luat măsuri corespunzătoare pentru a mă proteja de pericolele pentru sănătate la locul de muncă.
(Ați spune că sunteți...)
WORK HEALTH RISK REDUCED
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

WQ715_proxycheck

OP:
VERIFICAȚI:
Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
WHO ANSWERED
1. Doar respondentul
2. Secțiune necompletată (Interviu cu reprezentantul)

Txt_FL_DQ001

IF DQ001_disleft = a1

DQ001_disleft
V-ați pierdut vreodată locul de muncă din cauza problemelor de sănătate sau a unor dizabilități?
EVER LEFT JOB BECAUSE OF DISABILITY
1. Da
5. Nu

Txt_FL_DQ002

DQ002_disjbwhc
Ce loc de muncă ați părăsit (din cauza problemelor de sănătate sau a unor dizabilități)?

OP:
{CodeAll}
LEFT WHICH JOB BECAUSE OF DISABILITY
^FJobTitle[1]
^FJobTitle[2]
^FJobTitle[3]
^FJobTitle[4]
^FJobTitle[5]
^FJobTitle[6]
^FJobTitle[7]
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ENDIFTxt_FL_DQ007

LOOP cnt:= 1 TO 20

ENDLOOP

^FJobTitle[8]
^FJobTitle[9]
^FJobTitle[10]
^FJobTitle[11]
^FJobTitle[12]
^FJobTitle[13]
^FJobTitle[14]
^FJobTitle[15]
^FJobTitle[16]
^FJobTitle[17]
^FJobTitle[18]
^FJobTitle[19]
^FJobTitle[20]

IF cnt IN DQ002_disjbwhc

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_DQ003

IF piIndex < piLastJob

ENDIF

DQ003_disjbext
În ce măsură starea proastă de sănătate sau dizabilitatea dumneavoastră v-a afectat capacitatea de a lucra ca
[@ {denumirea postului}]?

OP:
{ReadOut}
EXTENT OF LIMITATION
1. Foarte puțin
2. Într-o oarecare măsură
3. Foarte mult
4. Nu am mai putut desfășura această activitate

Txt_FL_DQ005

DQ005_disjbnxt
După ce ați renunțat la acest loc de muncă, ați început un nou serviciu în care starea proastă de sănătate sau
dizabilitatea dumneavoastră v-a afectat capacitatea de muncă într-o măsură mai mică?
FOUND JOB SUITABLE FOR LIMITATION
1. Da
5. Nu

DQ007_distmlv
V-ați luat vreodată concediu de la locul de muncă timp de 6 luni sau mai mult din cauza unor probleme de sănătate
sau a unor dizabilități?
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IF DQ007_distmlv = a1

TOOK TEMPORARY LEAVE OF ABSENCE FOR DISABILITY
1. Da
5. Nu

BLOCK
Txt_FL_DQ008

Txt_FL_DQ009

CHECK NOT ((DQ009_dtlvwhn = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > DQ009_dtlvwhn)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_FL_DQ010

DQ008_dtlvwhc
De la ce [@ alt] loc de muncă (v-ați luat concediu timp de 6 luni sau mai mult din cauza unor probleme de
sănătate sau a unor dizabilități)?

OP:
Codificați doar unul. Concediile multiple sunt considerate în cumul.
TEMP LEAVE WHICH JOB BECAUSE OF DISABILITY
^FJobTitle[1]
^FJobTitle[2]
^FJobTitle[3]
^FJobTitle[4]
^FJobTitle[5]
^FJobTitle[6]
^FJobTitle[7]
^FJobTitle[8]
^FJobTitle[9]
^FJobTitle[10]
^FJobTitle[11]
^FJobTitle[12]
^FJobTitle[13]
^FJobTitle[14]
^FJobTitle[15]
^FJobTitle[16]
^FJobTitle[17]
^FJobTitle[18]
^FJobTitle[19]
^FJobTitle[20]

DQ009_dtlvwhn
În ce an ați luat acel concediu?
WHEN TOOK LEAVE FOR DISABILITY
1900..2017

DQ010_dtlvlast
Pentru cât timp v-ați luat acel concediu?

OP:
Codificați doar unul.
HOW LONG LASTED LEAVE FOR DISABILITY
1. Între șase luni și un an
2. Între unul și doi ani
3. Mai mult de doi ani
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ENDBLOCK
LOOP cnt:= 2 TO 20

Txt_FL_DQ011

IF a97 IN DQ011_dtlvinc

ENDIFTxt_FL_DQ012

DQ011_dtlvinc
Vă rog să vă uitați la fișa 21 Ce sursă de venit aveați?

OP:
{CodeAll}
SOURCES OF INCOME IN LEAVE
1. Ajutor de la Soț(ie) sau Partener(ă)
2. Sprijin de la Familie (nu de la Soț/Partener) și prieteni
3. Asigurare de invaliditate privată sau publică
4. Indemnizații sau subvenții de la instituții publice sau de alt tip
5. Vânzarea de proprietăți
6. Utilizarea activelor financiare sau a conturilor bancare
97. Altele

DQ011a_dtlvinc
Vă rugăm să specificați altă sursă de venit.
OTHER SOURCE OF INCOME IN LEAVE
STRING

DQ012_dtlvoth
Au fost și alte situații când v-ați luat concediu de la locul de muncă timp de 6 luni sau mai mult din cauza unor
probleme de sănătate sau a unor dizabilități?
OTHER TEMP LEAVES FOR DISABILITY
1. Da
5. Nu

IF TempLeaveDis[cnt - 1].DQ012_dtlvoth = a1

BLOCK
Txt_FL_DQ008

DQ008_dtlvwhc
De la ce [@ alt] loc de muncă (v-ați luat concediu timp de 6 luni sau mai mult din cauza unor probleme de
sănătate sau a unor dizabilități)?

OP:
Codificați doar unul. Concediile multiple sunt considerate în cumul.
TEMP LEAVE WHICH JOB BECAUSE OF DISABILITY
^FJobTitle[1]
^FJobTitle[2]
^FJobTitle[3]
^FJobTitle[4]
^FJobTitle[5]
^FJobTitle[6]
^FJobTitle[7]
^FJobTitle[8]
^FJobTitle[9]
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Txt_FL_DQ009

CHECK NOT ((DQ009_dtlvwhn = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > DQ009_dtlvwhn)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_FL_DQ010

Txt_FL_DQ011

IF a97 IN DQ011_dtlvinc

ENDIFTxt_FL_DQ012

^FJobTitle[10]
^FJobTitle[11]
^FJobTitle[12]
^FJobTitle[13]
^FJobTitle[14]
^FJobTitle[15]
^FJobTitle[16]
^FJobTitle[17]
^FJobTitle[18]
^FJobTitle[19]
^FJobTitle[20]

DQ009_dtlvwhn
În ce an ați luat acel concediu?
WHEN TOOK LEAVE FOR DISABILITY
1900..2017

DQ010_dtlvlast
Pentru cât timp v-ați luat acel concediu?

OP:
Codificați doar unul.
HOW LONG LASTED LEAVE FOR DISABILITY
1. Între șase luni și un an
2. Între unul și doi ani
3. Mai mult de doi ani

DQ011_dtlvinc
Vă rog să vă uitați la fișa 21 Ce sursă de venit aveați?

OP:
{CodeAll}
SOURCES OF INCOME IN LEAVE
1. Ajutor de la Soț(ie) sau Partener(ă)
2. Sprijin de la Familie (nu de la Soț/Partener) și prieteni
3. Asigurare de invaliditate privată sau publică
4. Indemnizații sau subvenții de la instituții publice sau de alt tip
5. Vânzarea de proprietăți
6. Utilizarea activelor financiare sau a conturilor bancare
97. Altele

DQ011a_dtlvinc
Vă rugăm să specificați altă sursă de venit.
OTHER SOURCE OF INCOME IN LEAVE
STRING
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ENDIFTxt_FL_DQ013

IF DQ013_dhrlim = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

DQ012_dtlvoth
Au fost și alte situații când v-ați luat concediu de la locul de muncă timp de 6 luni sau mai mult din cauza unor
probleme de sănătate sau a unor dizabilități?
OTHER TEMP LEAVES FOR DISABILITY
1. Da
5. Nu

DQ013_dhrlim
V-ați redus vreodată orele de muncă din cauza problemelor de sănătate sau a unor dizabilități?
EVER LIMITED HOURS BECAUSE OF DISABILITY
1. Da
5. Nu

BLOCK
Txt_FL_DQ014

Txt_FL_DQ015

DQ014_dhrwhc
În ce loc de muncă (v-ați redus orele muncite din cauza problemelor de sănătate sau a unor dizabilități)?
LEFT WHICH JOB BECAUSE OF DISABILITY
^FJobTitle[1]
^FJobTitle[2]
^FJobTitle[3]
^FJobTitle[4]
^FJobTitle[5]
^FJobTitle[6]
^FJobTitle[7]
^FJobTitle[8]
^FJobTitle[9]
^FJobTitle[10]
^FJobTitle[11]
^FJobTitle[12]
^FJobTitle[13]
^FJobTitle[14]
^FJobTitle[15]
^FJobTitle[16]
^FJobTitle[17]
^FJobTitle[18]
^FJobTitle[19]
^FJobTitle[20]

DQ015_dhrreduc
Cu câte ore pe săptămână v-ați redus munca?

OP:
Introduceți numărul de ore.
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ENDBLOCK
LOOP cnt:= 2 TO 20

Txt_FL_DQ016

REDUCTION EXTENT OF HOURS
0..80

DQ016_dhroth
Au mai fost și alte locuri de muncă unde v-ați limitat numărul de ore muncite din cauza problemelor de sănătate
sau a dizabilităților?
OTHER JOBS REDUCE HOURS FOR DISABILITY
1. Da
5. Nu

IF RedHoursDis[cnt - 1].DQ016_dhroth = a1

BLOCK
Txt_FL_DQ014

Txt_FL_DQ015

Txt_FL_DQ016

DQ014_dhrwhc
În ce loc de muncă (v-ați redus orele muncite din cauza problemelor de sănătate sau a unor dizabilități)?
LEFT WHICH JOB BECAUSE OF DISABILITY
^FJobTitle[1]
^FJobTitle[2]
^FJobTitle[3]
^FJobTitle[4]
^FJobTitle[5]
^FJobTitle[6]
^FJobTitle[7]
^FJobTitle[8]
^FJobTitle[9]
^FJobTitle[10]
^FJobTitle[11]
^FJobTitle[12]
^FJobTitle[13]
^FJobTitle[14]
^FJobTitle[15]
^FJobTitle[16]
^FJobTitle[17]
^FJobTitle[18]
^FJobTitle[19]
^FJobTitle[20]

DQ015_dhrreduc
Cu câte ore pe săptămână v-ați redus munca?

OP:
Introduceți numărul de ore.
REDUCTION EXTENT OF HOURS
0..80

DQ016_dhroth
Au mai fost și alte locuri de muncă unde v-ați limitat numărul de ore muncite din cauza problemelor de sănătate
sau a dizabilităților?
OTHER JOBS REDUCE HOURS FOR DISABILITY
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ENDIFTxt_FL_DQ017

IF DQ017_pubpen = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

1. Da
5. Nu

DQ017_pubpen
Ați solicitat vreodată indemnizația de subzistență pentru persoanele cu handicap, indemnizaţia pentru însoţitor sau
prestații sociale pentru persoane cu handicap?
EVER APPLIED FOR PUBLIC DISABILITY PENSION
1. Da
5. Nu

BLOCK

ENDBLOCK
LOOP cnt:= 2 TO 20

Txt_FL_DQ018

CHECK NOT ((DQ018_pbpnwhen = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > DQ018_pbpnwhen))
L107 " [Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_FL_DQ019

IF DQ019_pbpnacc = a5

ENDIF

DQ018_pbpnwhen
În ce an ați solicitat indemnizația de subzistență pentru persoanele cu handicap, indemnizaţia pentru însoţitor sau
prestația socială pentru persoane cu handicap?
WHEN APPLY FOR PUBLIC DIS PENSION
1900..2017

DQ019_pbpnacc
Când ați solicitat indemnizația de subzistență pentru persoanele cu handicap, indemnizaţia pentru însoţitor sau
prestații sociale pentru persoane cu handicap în [@ {Anul aplicării}], aceasta a fost acceptată?
WAS PUBLIC DISABILITY PENSION GRANTED
1. Da
3. Încă în așteptare
5. Nu

Txt_FL_DQ020

DQ020_pbpnoth
Ați solicitat vreodată indemnizația de subzistență pentru persoanele cu handicap, indemnizaţia pentru însoţitor
sau prestații sociale pentru persoane cu handicap?
EVER AGAIN APPLY FOR PUBLIC DIS PENSION
1. Da
5. Nu

IF PubDisPens[cnt - 1].DQ020_pbpnoth = a1
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ENDIFTxt_FL_DQ021a

IF DQ021a_prvinspur = a1

ENDLOOP

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_DQ018

CHECK NOT ((DQ018_pbpnwhen = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > DQ018_pbpnwhen))
L107 " [Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_FL_DQ019

IF DQ019_pbpnacc = a5

ENDIF

DQ018_pbpnwhen
În ce an ați solicitat indemnizația de subzistență pentru persoanele cu handicap, indemnizaţia pentru însoţitor
sau prestația socială pentru persoane cu handicap?
WHEN APPLY FOR PUBLIC DIS PENSION
1900..2017

DQ019_pbpnacc
Când ați solicitat indemnizația de subzistență pentru persoanele cu handicap, indemnizaţia pentru însoţitor sau
prestații sociale pentru persoane cu handicap în [@ {Anul aplicării}], aceasta a fost acceptată?
WAS PUBLIC DISABILITY PENSION GRANTED
1. Da
3. Încă în așteptare
5. Nu

Txt_FL_DQ020

DQ020_pbpnoth
Ați solicitat vreodată indemnizația de subzistență pentru persoanele cu handicap, indemnizaţia pentru însoţitor
sau prestații sociale pentru persoane cu handicap?
EVER AGAIN APPLY FOR PUBLIC DIS PENSION
1. Da
5. Nu

DQ021a_prvinspur
Ați cumpărat vreodată o asigurare de invaliditate privată? Aceasta poate fi o asigurare individuală pe care ați
achiziționat-o printr-o societate de asigurări sau o asigurare de grup, de exemplu oferită de un angajator.
EVER PURCHASED PRIVATE DISABILITY INSURANCE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_DQ021

DQ021_prvins
Ați solicitat vreodată indemnizații pe baza acestei asigurări de invaliditate privată?
EVER APPLIED FOR PRIVATE DISABILITY INSURANCE
1. Da
5. Nu
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IF DQ021_prvins = a1

BLOCK

ENDBLOCK
LOOP cnt:= 2 TO 20

Txt_FL_DQ022

CHECK NOT ((DQ022_prinwhen = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > DQ022_prinwhen)) L107
" [Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_FL_DQ023

IF DQ023_prinacc = a5

ENDIF

DQ022_prinwhen
În ce an ați solicitat aceste indemnizații?
WHEN APPLY FOR PRIVATE DIS INSURANCE
1900..2017

DQ023_prinacc
Când ați solicitat aceste indemnizații în [@ {Numele partenerului}], vi s-a acceptat cererea?
WAS PRIVATE DISABILITY INSURANCE GRANTED
1. Da
3. Încă în așteptare
5. Nu

Txt_FL_DQ024

DQ024_prinoth
Ați solicitat vreodată indemnizații de asigurare de invaliditate privată?
EVER AGAIN APPLY FOR PRIVATE DIS INSURANCE
1. Da
5. Nu

IF PrivDisPens[cnt - 1].DQ024_prinoth = a1

BLOCK
Txt_FL_DQ022

CHECK NOT ((DQ022_prinwhen = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > DQ022_prinwhen))
L107 " [Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_FL_DQ023

IF DQ023_prinacc = a5

DQ022_prinwhen
În ce an ați solicitat aceste indemnizații?
WHEN APPLY FOR PRIVATE DIS INSURANCE
1900..2017

DQ023_prinacc
Când ați solicitat aceste indemnizații în [@ {Numele partenerului}], vi s-a acceptat cererea?
WAS PRIVATE DISABILITY INSURANCE GRANTED
1. Da
3. Încă în așteptare
5. Nu

Txt_FL_DQ024
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ENDIF
IF (Sec_RE.RE005_evrjob = a1) OR (Sec_RE.RE003_sitage15 = a1)

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

DQ024_prinoth
Ați solicitat vreodată indemnizații de asigurare de invaliditate privată?
EVER AGAIN APPLY FOR PRIVATE DIS INSURANCE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RE701

IF RE701_compwork = a1

ENDIF

RE701_compwork
Ați folosit vreodată un computer la locul de muncă?
EVER USED COMPUTER AT WORK
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RE702

Txt_FL_RE704

RE702_yearcompwork
În ce an ați folosit un computer la locul de muncă pentru prima oară?
FIRST TIME COMPUTER AT WORK
1900..2017

RE704_computertraining
Pentru a dobândi competențele informatice necesare pentru locul dumneavoastră de muncă, ați urmat un curs de
pregătire formal?
COMPUTER TRAINING
1. Da
5. Nu

RE045_workend

OP:
Acesta este sfârșitul secțiunii referitoare la istoricul activității de muncă. {Press}
END OF WORK HISTORY SECTION
1. Continuați

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

121 von 491 19.05.17, 15:50



ENDIF
IF (FS IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDBLOCK

IF Sec_DN1.DN756_Proxy <> a3

ENDIF
System preset value RE902_TimeStampEnd
IF RE902_TimeStampEnd = EMPTY AND RE045_workend <> EMPTY
ENDIF

RE048_proxycheck

OP:
Vă rugăm să verificați. Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
PROXY CHECK
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul

BLOCK
Txt_FL_FS001

System preset value FS901_TimeStampStart
IF FS901_TimeStampStart = EMPTY AND FS001_fsstart <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_FS002

IF FS002_stock = a1

FS001_fsstart
În secțiunea următoare a interviului am să vă cer câteva informații despre investițiile pe care se poate să le fi făcut pe
parcursul vieții.
Am să vă întreb doar despre tipurile de investiții, nu și despre sumele investite

OP:
{Press}
START OF THE FINANCIAL HISTORY SECTION
1. Continuați

FS002_stock
Ați avut vreodată bani în acțiuni, părți sociale sau titluri de participare (cotate sau nu la bursa de valori)?

OP:
Acțiunile sunt documente care demonstrează că titularul lor deține o parte dintr-o companie și că are dreptul de a
primi dividende din aceasta.
EVER HAD ANY STOCKS OR SHARES
1. Da
5. Nu

Txt_FL_FS003
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ENDIFTxt_FL_FS004

IF FS004_mutfund = a1

ENDIFTxt_FL_FS006

IF FS006_retacn = a1

ENDIFTxt_FL_FS008

CHECK NOT ((FS003_yrstock = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > FS003_yrstock)) L107 " [Acest an nu
se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

FS003_yrstock
În ce an ați investit bani în acțiuni, părți sociale sau titluri de participare pentru prima oară?
WHEN INVESTED IN STOCKS FIRST
1900..2017

FS004_mutfund
Ați avut vreodată bani în fonduri mutuale sau în conturi de investiții gestionate?

OP:
Fondurile mutuale sunt o rezervă de bani aparținând mai multor investitori, care desemnează un manager să îi
investească în acțiuni și/sau obligațiuni.
Fondurile mutuale sunt instrumente de investiții colective, prin care mai multi investitori își pun în comun banii și
desemnează un administrator să îi investească în acțiuni și/sau obligațiuni, cu scopul de a obține profit.
EVER HAD ANY MUTUAL FUNDS
1. Da
5. Nu

Txt_FL_FS005

CHECK NOT ((FS005_yrmutfun = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > FS005_yrmutfun)) L107 " [Acest an
nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

FS005_yrmutfun
În ce an ați investit bani în fonduri mutuale sau în conturi de investiții gestionate pentru prima oară?
WHEN INVESTED IN MUTUAL FUNDS FIRST
1900..2017

FS006_retacn
V-ați înscris vreodată la un fond de pensii private facultative sau la un cont individual de pensii?

OP:
Un cont individual de pensii este un plan care permite depunerea anuală a unei sume de bani pentru a fi scoasă
(parțial) la vârsta pensionării.
EVER HAD RETIREMENT ACCOUNT
1. Da
5. Nu

Txt_FL_FS007

CHECK NOT ((FS007_yrretacn = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > FS007_yrretacn)) L107 " [Acest an
nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

FS007_yrretacn
În ce an v-ați înscris la un fond de pensii private facultative sau la un cont individual de pensii (pentru prima oară)?
WHEN SUBSCRIBED TO RETIREMENT ACCOUNT FIRST
1900..2017

FS008_lifeins
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IF FS008_lifeins = a1

ENDIFTxt_FL_FS010

IF FS010_ownbus = a1

ENDIF

IF Sec_DN1.DN756_Proxy <> a3

Ați contractat vreodată o poliță de asigurare pe viață?
EVER TAKEN OUT A LIFE INSURANCE POLICY
1. Da
5. Nu

Txt_FL_FS009

CHECK NOT ((FS009_yrlifins = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > FS009_yrlifins)) L107 " [Acest an nu se
potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

FS009_yrlifins
În ce an ați contractat polița de asigurare pe viață (pentru prima oară)?
WHEN TAKEN OUT A LIFE INSURANCE POLICY FIRST
1900..2017

FS010_ownbus
Ați fost vreodată [@ proprietarul sau coproprietarul/@ proprietara sau coproprietara] unei afaceri în care nu ați lucrat?
EVER OWNED BUSINESS
1. Da
5. Nu

Txt_FL_FS011

CHECK NOT ((FS011_yrownbus = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > FS011_yrownbus)) L107 " [Acest an
nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

FS011_yrownbus
În ce an ați început această afacere sau ați devenit [@ proprietarul sau coproprietarul/@ proprietara sau
coproprietara] acesteia?
WHEN FIRST OWNED BUSINESS
1900..2017

FS012_finend

OP:
Acesta este sfârșitul secțiunii privind situația financiară. {Press}
END OF FINANCIAL SITUATION SECTION
1. Continuați

FS013_proxycheck

OP:
Vă rugăm să verificați. Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
PROXY CHECK
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul
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ENDIF
IF (HS IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDBLOCK

ENDIF
System preset value FS902_TimeStampEnd
IF FS902_TimeStampEnd = EMPTY AND FS012_finend <> EMPTY
ENDIF

BLOCK
Txt_FL_HS001

System preset value HS901_TimeStampStart
IF HS901_TimeStampStart = EMPTY AND HS001_HSStart <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_HS002

Txt_FL_HS003

IF Sec_CC.CC010_csesgrmt <> a9

HS001_HSStart

OP:
Începutul secțiunii privind istoricul sănătății.
{Press}
START OF THE HEALTH HISTORY SECTION
1. Continuați

HS002_chheltst
Următorul set de întrebări este despre starea dumneavoastră de sănătate în timpul copilăriei. Prin copilărie ne referim
la perioada de când v-ați născut până la sfârșitul vârstei de 15 ani.

OP:
{Press}
START OF CHILDHOOD HEALTH SECTION
1. Continuați

HS003_chstatus
Ați spune că starea dumneavoastră de sănătate în timpul copilăriei a fost, în general, excelentă, foarte bună, bună,
satisfăcătoare sau proastă?
CHILDHOOD HEALTH STATUS
1. Excelentă
2. Foarte bună
3. Bună
4. Satisfăcătoare
5. Proastă
6. DOAR SPONTAN: Starea de sănătate a variat mult

Txt_FL_HS004

HS004_chmiss
Ați lipsit vreodată de la școală minimum o lună din cauza unei afecțiuni de sănătate în timpul copilăriei (adică de la
naștere până la sfârșitul vârstei de 15 ani)?
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ENDIFTxt_FL_HS005

Txt_FL_HS006

Txt_FL_HS008

CHECK NOT ((HS008_chilness1.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS008_chilness1)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"
Txt_FL_HS009

CHILDHOOD HEALTH MISSED SCHOOL FOR 1 MONTH+
1. Da
5. Nu

HS005_chbed
(În timpul copilăriei, din cauza unei afecțiuni de sănătate,) ați fost [@ imobilizat/@ imobilizată] la pat sau la domiciliu
timp de minimum o lună?
CHILDHOOD HEALTH: MISSED SCHOOL FOR 1 MONTH+
1. Da
5. Nu

HS006_chhosp
(În timpul copilăriei, din cauza unei afecțiuni de sănătate,) ați fost vreodată în spital timp de minimum o lună?
CHILDHOOD HEALTH: IN HOSPITAL FOR 1 MONTH+
1. Da
5. Nu

HS008_chilness1
Vă rog să vă uitați la fișa 22 Ați suferit de vreuna din bolile de pe această fișă în timpul copilăriei (adică de la naștere
până la sfârșitul vârstei de 15 ani)?

OP:
{CodeAll} Alegeți „altele” în întrebarea următoare, dacă este necesar.
CHILDHOOD ILLNESSES 1
1. Boală infecțioasă (ex. rujeolă, rubeolă, varicelă, oreion, tuberculoză, difterie, scarlatină)
2. Poliomielită
3. Astm
4. Probleme respiratorii diferite de astm
5. Alergii (altele decât astm)
6. Diaree acută
7. Meningită/encefalită
8. Probleme cronice de auz
9. Deficiență de vorbire
10. Dificultăți de vedere chiar și cu ochelari
96. Niciuna dintre acestea

HS009_chilness2
Vă rog să vă uitați la fișa 23. Ați suferit de vreuna din bolile sau afecțiunile de sănătate de pe această fișă în timpul
copilăriei (adică de la naștere până la sfârșitul vârstei de 15 ani)?

OP:
{CodeAll}
CHILDHOOD ILLNESSES 2
1. Dureri de cap severe sau migrene
2. Epilepsie, crize sau convulsii
3. Problemă emoțională, nervoasă sau psihiatrică
4. Oase rupte, fracturi
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CHECK NOT ((HS009_chilness2.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS009_chilness2)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"
Txt_FL_HS048

Txt_FL_HS052

IF HS052_evrinjur = a1

ENDIFTxt_FL_HS054

5. Apendicită
6. Diabet zaharat de tip I sau glicemie mărită
7. Probleme cu inima
8. Leucemie sau limfom
9. Cancer sau tumoare malignă (cu excepția cancerelor minore de piele)
10. Rahitism, osteomalacie
96. Niciuna dintre acestea
97. O altă afecțiune gravă de sănătate

HS048_adheltst
Următorul set de întrebări este despre starea dumneavoastră de sănătate la vârsta matură. Prin vârstă matură ne
referim la perioada de când aveați 16 ani până în prezent.

OP:
{Press}
START OF THE HEALTH HISTORY SECTION
1. Continuați

HS052_evrinjur
Ați suferit vreodată vreo vătămare corporală care să ducă la un handicap permanent, dizabilitate sau limitări ale
activității dumneavoastră de zi cu zi?
EVER HAD PHYSICAL INJURY TO DISABILITY
1. Da
5. Nu

Txt_FL_HS053

CHECK NOT ((HS053_adheltst = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > HS053_adheltst)) L107 " [Acest an
nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

HS053_adheltst
Când ați suferit această vătămare?

OP:
Dacă respondentul are mai mult decât o singură vătămare, întrebați când a suferit prima vătămare.
WHEN RECEIVED THIS INJURY
1900..2017

HS054_illperd
(În afară de vătămările despre care ne-ați povestit deja astăzi), ca adult, câte perioade de boală sau dizabilitate ați
avut care au durat mai mult de un an?

OP:
Aici sunt cuprinse și afecțiunile grave care au durat mai puțin de un an, însă au influențat viața zilnică a
respondentului mai mult de un an (de exemplu, cancer sau diabet). Codificați doar unul.
NUMBER PERIODS OF ILL HEALTH
0. Niciuna
1. Una
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IF (HS054_illperd = a1) OR ((HS054_illperd = a2) OR (HS054_illperd = a3))

2. Două
3. Trei
4. Mai mult de trei
5. Am fost bolnav(ă) sau cu dizabilități în cea mai mare parte a vieții

BLOCK
Txt_FL_HS059

CHECK NOT ((HS059_illstart = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > HS059_illstart)) L107 " [Acest an nu
se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

IF HS059_illstart = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_HS055

CHECK NOT ((HS055_illness1.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS055_illness1)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"
Txt_FL_HS056

HS059_illstart
Când a început [@ această perioadă/@ prima perioadă/@ a doua perioadă/@ a treia perioadă] de boală sau
dizabilitate?
WHEN DID ILLNESS PERIOD START
1900..2017

Txt_Calendar_BIllnes_Start

HS055_illness1
Vă rog să vă uitați la fișa 24.
Care din afecțiunile de pe această fișă, dacă este cazul, au fost responsabile pentru [@ această perioadă de/@
prima perioadă de/@ aceste perioade de/@ această durată de/@ a doua perioadă de/@ a treia perioadă de] de
boală sau dizabilitate (din viața dumneavoastră de adult)?

OP:
{CodeAll} Alegeți „altele” în întrebarea următoare, dacă este necesar.
TYPE 1 OF ILLNESS FOR PERIODS OF ILL HEALTH
1. Durere de spate
2. Artrită, inclusiv osteoartrită și reumatism
3. Osteoporoză
4. Angină sau atac de cord (inclusiv infarct miocardic sau tromboză coronariană)
5. Altă boală de inimă
6. Diabet sau nivel ridicat al zahărului în sânge
7. Accident vascular cerebral
8. Astm
9. Probleme respiratorii diferite de astm (ex. bronșită, boală pulmonară obstructivă cronică)
10. Tuberculoză
11. Dureri de cap severe e sau migrene
96. Niciuna dintre acestea

HS056_illness2
Vă rog să vă uitați la fișa 25.
Aceasta este a doua listă de afecțiuni de sănătate. Care din afecțiunile de pe această fișă, dacă este cazul, au fost
responsabile pentru [@ această perioadă de/@ prima perioadă de/@ a doua perioadă de/@ a treia perioadă de/@
aceste perioade de/@ această durată de] de boală sau dizabilitate (din viața dumneavoastră de adult)?

OP:
{CodeAll}
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CHECK NOT ((HS056_illness2.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS056_illness2)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"

CHECK NOT ((HS060_illstop = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > HS060_illstop)) L107 " [Acest an nu
se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
CHECK NOT ((HS060_illstop = RESPONSE) AND ((HS060_illstop > CurrentYear) AND (HS060_illstop <> 9997)))
L107 " [Acest an nu pare a fi valid. Vă rog să reverificați și să corectați] [{empty}]"

IF HS060_illstop = 9997
ELSE

ENDIFTxt_FL_HS061

LOOP cnt2:= 1 TO 20

TYPE 2 OF ILLNESS FOR PERIODS OF ILL HEALTH
1. Leucemie sau limfom
2. Cancer sau tumoare malignă (cu excepția cancerelor minore de piele)
3. Problemă emoțională, nervoasă sau psihiatrică
4. Oboseală, de ex. cu ME, MS
5. Probleme ginecologice (femei)
6. Probleme de vedere
7. Boală infecțioasă (ex. zona zoster, oreion, TB, HIV)
8. Alergii (altele decât astm, de ex. intoleranță la mâncare, febra fânului)
96. Niciuna dintre acestea
97. Altele

HS060_illstop
Dacă a avut loc, când s-a încheiat această perioadă de boală sau dizabilitate?

OP:
Codificați 9997 dacă această perioadă nu s-a încheiat.
WHEN DID ILLNESS PERIOD STOP
1900..9997

IF HS060_illstop = RESPONSE

ENDIF

Txt_Calendar_BIllnes_Stop

HS061_illhelp
Familia sau prietenii dumneavoastră v-au ajutat să faceți față acestei probleme de sănătate, de exemplu cu bani
sau îngrijire?
DID FAMILY AND FRIENDS HELP ILLNESS PERIOD
1. Deloc
2. Într-o oarecare măsură
3. Foarte mult

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt <= HS059_illstart) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop >=
HS059_illstart)
ELSE

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt <= HS060_illstop) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop
>= HS060_illstop)
ELSE

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt >= HS059_illstart) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop
<= HS060_illstop)
ENDIF
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ENDBLOCK
IF HS054_illperd = a2

ENDLOOP
IF found = 1

ENDIF

ENDIF

ENDIF

Txt_FL_HS062

CHECK NOT ((HS062_illcqwrk.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS062_illcqwrk)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"

HS062_illcqwrk
Ne-ați spus că munceați cel puțin parțial în acest timp. Vă rog să vă uitați la fișa 26 Din cauza acestei perioade de
boală, v-ați confruntat cu vreuna din următoarele situații?

OP:
{CodeAll}
EXPERIENCES AT WORK BECAUSE OF ILLNESS PERIOD
1. Promovări refuzate
2. Atribuire a unei sarcini cu mai puține responsabilități
3. Realizarea unor sarcini sub calificările dumneavoastră
4. Hărțuire de către șeful sau colegii dumneavoastră
5. Tăieri de salariu
96. Niciuna dintre acestea

BLOCK
Txt_FL_HS059

CHECK NOT ((HS059_illstart = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > HS059_illstart)) L107 " [Acest an nu
se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

IF HS059_illstart = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_HS055

HS059_illstart
Când a început [@ această perioadă/@ prima perioadă/@ a doua perioadă/@ a treia perioadă] de boală sau
dizabilitate?
WHEN DID ILLNESS PERIOD START
1900..2017

Txt_Calendar_BIllnes_Start

HS055_illness1
Vă rog să vă uitați la fișa 24.
Care din afecțiunile de pe această fișă, dacă este cazul, au fost responsabile pentru [@ această perioadă de/@
prima perioadă de/@ aceste perioade de/@ această durată de/@ a doua perioadă de/@ a treia perioadă de] de
boală sau dizabilitate (din viața dumneavoastră de adult)?

OP:
{CodeAll} Alegeți „altele” în întrebarea următoare, dacă este necesar.
TYPE 1 OF ILLNESS FOR PERIODS OF ILL HEALTH
1. Durere de spate
2. Artrită, inclusiv osteoartrită și reumatism
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CHECK NOT ((HS055_illness1.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS055_illness1)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"
Txt_FL_HS056

CHECK NOT ((HS056_illness2.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS056_illness2)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"

CHECK NOT ((HS060_illstop = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > HS060_illstop)) L107 " [Acest an nu
se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
CHECK NOT ((HS060_illstop = RESPONSE) AND ((HS060_illstop > CurrentYear) AND (HS060_illstop <> 9997)))
L107 " [Acest an nu pare a fi valid. Vă rog să reverificați și să corectați] [{empty}]"

IF HS060_illstop = 9997
ELSE

3. Osteoporoză
4. Angină sau atac de cord (inclusiv infarct miocardic sau tromboză coronariană)
5. Altă boală de inimă
6. Diabet sau nivel ridicat al zahărului în sânge
7. Accident vascular cerebral
8. Astm
9. Probleme respiratorii diferite de astm (ex. bronșită, boală pulmonară obstructivă cronică)
10. Tuberculoză
11. Dureri de cap severe e sau migrene
96. Niciuna dintre acestea

HS056_illness2
Vă rog să vă uitați la fișa 25.
Aceasta este a doua listă de afecțiuni de sănătate. Care din afecțiunile de pe această fișă, dacă este cazul, au
fost responsabile pentru [@ această perioadă de/@ prima perioadă de/@ a doua perioadă de/@ a treia perioadă
de/@ aceste perioade de/@ această durată de] de boală sau dizabilitate (din viața dumneavoastră de adult)?

OP:
{CodeAll}
TYPE 2 OF ILLNESS FOR PERIODS OF ILL HEALTH
1. Leucemie sau limfom
2. Cancer sau tumoare malignă (cu excepția cancerelor minore de piele)
3. Problemă emoțională, nervoasă sau psihiatrică
4. Oboseală, de ex. cu ME, MS
5. Probleme ginecologice (femei)
6. Probleme de vedere
7. Boală infecțioasă (ex. zona zoster, oreion, TB, HIV)
8. Alergii (altele decât astm, de ex. intoleranță la mâncare, febra fânului)
96. Niciuna dintre acestea
97. Altele

HS060_illstop
Dacă a avut loc, când s-a încheiat această perioadă de boală sau dizabilitate?

OP:
Codificați 9997 dacă această perioadă nu s-a încheiat.
WHEN DID ILLNESS PERIOD STOP
1900..9997

IF HS060_illstop = RESPONSE

ENDIF

Txt_Calendar_BIllnes_Stop
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ELSE

ENDBLOCK

ENDIFTxt_FL_HS061

LOOP cnt2:= 1 TO 20

ENDLOOP
IF found = 1

ENDIF

HS061_illhelp
Familia sau prietenii dumneavoastră v-au ajutat să faceți față acestei probleme de sănătate, de exemplu cu bani
sau îngrijire?
DID FAMILY AND FRIENDS HELP ILLNESS PERIOD
1. Deloc
2. Într-o oarecare măsură
3. Foarte mult

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt <= HS059_illstart) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop
>= HS059_illstart)
ELSE

ENDIF

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt <= HS060_illstop) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop
>= HS060_illstop)
ELSE

ENDIF

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt >= HS059_illstart) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop
<= HS060_illstop)
ENDIF

Txt_FL_HS062

CHECK NOT ((HS062_illcqwrk.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS062_illcqwrk)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"

HS062_illcqwrk
Ne-ați spus că munceați cel puțin parțial în acest timp. Vă rog să vă uitați la fișa 26 Din cauza acestei perioade
de boală, v-ați confruntat cu vreuna din următoarele situații?

OP:
{CodeAll}
EXPERIENCES AT WORK BECAUSE OF ILLNESS PERIOD
1. Promovări refuzate
2. Atribuire a unei sarcini cu mai puține responsabilități
3. Realizarea unor sarcini sub calificările dumneavoastră
4. Hărțuire de către șeful sau colegii dumneavoastră
5. Tăieri de salariu
96. Niciuna dintre acestea

IF HS054_illperd = a3

BLOCK
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Txt_FL_HS059

CHECK NOT ((HS059_illstart = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > HS059_illstart)) L107 " [Acest an nu
se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

IF HS059_illstart = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_HS055

CHECK NOT ((HS055_illness1.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS055_illness1)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"
Txt_FL_HS056

HS059_illstart
Când a început [@ această perioadă/@ prima perioadă/@ a doua perioadă/@ a treia perioadă] de boală sau
dizabilitate?
WHEN DID ILLNESS PERIOD START
1900..2017

Txt_Calendar_BIllnes_Start

HS055_illness1
Vă rog să vă uitați la fișa 24.
Care din afecțiunile de pe această fișă, dacă este cazul, au fost responsabile pentru [@ această perioadă de/@
prima perioadă de/@ aceste perioade de/@ această durată de/@ a doua perioadă de/@ a treia perioadă de] de
boală sau dizabilitate (din viața dumneavoastră de adult)?

OP:
{CodeAll} Alegeți „altele” în întrebarea următoare, dacă este necesar.
TYPE 1 OF ILLNESS FOR PERIODS OF ILL HEALTH
1. Durere de spate
2. Artrită, inclusiv osteoartrită și reumatism
3. Osteoporoză
4. Angină sau atac de cord (inclusiv infarct miocardic sau tromboză coronariană)
5. Altă boală de inimă
6. Diabet sau nivel ridicat al zahărului în sânge
7. Accident vascular cerebral
8. Astm
9. Probleme respiratorii diferite de astm (ex. bronșită, boală pulmonară obstructivă cronică)
10. Tuberculoză
11. Dureri de cap severe e sau migrene
96. Niciuna dintre acestea

HS056_illness2
Vă rog să vă uitați la fișa 25.
Aceasta este a doua listă de afecțiuni de sănătate. Care din afecțiunile de pe această fișă, dacă este cazul, au
fost responsabile pentru [@ această perioadă de/@ prima perioadă de/@ a doua perioadă de/@ a treia perioadă
de/@ aceste perioade de/@ această durată de] de boală sau dizabilitate (din viața dumneavoastră de adult)?

OP:
{CodeAll}
TYPE 2 OF ILLNESS FOR PERIODS OF ILL HEALTH
1. Leucemie sau limfom
2. Cancer sau tumoare malignă (cu excepția cancerelor minore de piele)
3. Problemă emoțională, nervoasă sau psihiatrică
4. Oboseală, de ex. cu ME, MS
5. Probleme ginecologice (femei)
6. Probleme de vedere
7. Boală infecțioasă (ex. zona zoster, oreion, TB, HIV)
8. Alergii (altele decât astm, de ex. intoleranță la mâncare, febra fânului)
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CHECK NOT ((HS056_illness2.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS056_illness2)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"

CHECK NOT ((HS060_illstop = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > HS060_illstop)) L107 " [Acest an nu
se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
CHECK NOT ((HS060_illstop = RESPONSE) AND ((HS060_illstop > CurrentYear) AND (HS060_illstop <> 9997)))
L107 " [Acest an nu pare a fi valid. Vă rog să reverificați și să corectați] [{empty}]"

IF HS060_illstop = 9997
ELSE

ENDIFTxt_FL_HS061

LOOP cnt2:= 1 TO 20

ENDLOOP
IF found = 1

96. Niciuna dintre acestea
97. Altele

HS060_illstop
Dacă a avut loc, când s-a încheiat această perioadă de boală sau dizabilitate?

OP:
Codificați 9997 dacă această perioadă nu s-a încheiat.
WHEN DID ILLNESS PERIOD STOP
1900..9997

IF HS060_illstop = RESPONSE

ENDIF

Txt_Calendar_BIllnes_Stop

HS061_illhelp
Familia sau prietenii dumneavoastră v-au ajutat să faceți față acestei probleme de sănătate, de exemplu cu bani
sau îngrijire?
DID FAMILY AND FRIENDS HELP ILLNESS PERIOD
1. Deloc
2. Într-o oarecare măsură
3. Foarte mult

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt <= HS059_illstart) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop
>= HS059_illstart)
ELSE

ENDIF

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt <= HS060_illstop) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop
>= HS060_illstop)
ELSE

ENDIF

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt >= HS059_illstart) AND
(Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop <= HS060_illstop)
ENDIF

Txt_FL_HS062
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ENDBLOCK
BLOCK

ENDIF

CHECK NOT ((HS062_illcqwrk.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS062_illcqwrk)) L107 " [Nu puteți selecta
„Niciunul dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"

HS062_illcqwrk
Ne-ați spus că munceați cel puțin parțial în acest timp. Vă rog să vă uitați la fișa 26 Din cauza acestei perioade
de boală, v-ați confruntat cu vreuna din următoarele situații?

OP:
{CodeAll}
EXPERIENCES AT WORK BECAUSE OF ILLNESS PERIOD
1. Promovări refuzate
2. Atribuire a unei sarcini cu mai puține responsabilități
3. Realizarea unor sarcini sub calificările dumneavoastră
4. Hărțuire de către șeful sau colegii dumneavoastră
5. Tăieri de salariu
96. Niciuna dintre acestea

Txt_FL_HS059

CHECK NOT ((HS059_illstart = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > HS059_illstart)) L107 " [Acest an nu
se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

IF HS059_illstart = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_HS055

HS059_illstart
Când a început [@ această perioadă/@ prima perioadă/@ a doua perioadă/@ a treia perioadă] de boală sau
dizabilitate?
WHEN DID ILLNESS PERIOD START
1900..2017

Txt_Calendar_BIllnes_Start

HS055_illness1
Vă rog să vă uitați la fișa 24.
Care din afecțiunile de pe această fișă, dacă este cazul, au fost responsabile pentru [@ această perioadă de/@
prima perioadă de/@ aceste perioade de/@ această durată de/@ a doua perioadă de/@ a treia perioadă de] de
boală sau dizabilitate (din viața dumneavoastră de adult)?

OP:
{CodeAll} Alegeți „altele” în întrebarea următoare, dacă este necesar.
TYPE 1 OF ILLNESS FOR PERIODS OF ILL HEALTH
1. Durere de spate
2. Artrită, inclusiv osteoartrită și reumatism
3. Osteoporoză
4. Angină sau atac de cord (inclusiv infarct miocardic sau tromboză coronariană)
5. Altă boală de inimă
6. Diabet sau nivel ridicat al zahărului în sânge
7. Accident vascular cerebral
8. Astm
9. Probleme respiratorii diferite de astm (ex. bronșită, boală pulmonară obstructivă cronică)
10. Tuberculoză
11. Dureri de cap severe e sau migrene
96. Niciuna dintre acestea
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CHECK NOT ((HS055_illness1.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS055_illness1)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"
Txt_FL_HS056

CHECK NOT ((HS056_illness2.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS056_illness2)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"

CHECK NOT ((HS060_illstop = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > HS060_illstop)) L107 " [Acest an nu
se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
CHECK NOT ((HS060_illstop = RESPONSE) AND ((HS060_illstop > CurrentYear) AND (HS060_illstop <> 9997)))
L107 " [Acest an nu pare a fi valid. Vă rog să reverificați și să corectați] [{empty}]"

IF HS060_illstop = 9997
ELSE

ENDIFTxt_FL_HS061

HS056_illness2
Vă rog să vă uitați la fișa 25.
Aceasta este a doua listă de afecțiuni de sănătate. Care din afecțiunile de pe această fișă, dacă este cazul, au
fost responsabile pentru [@ această perioadă de/@ prima perioadă de/@ a doua perioadă de/@ a treia perioadă
de/@ aceste perioade de/@ această durată de] de boală sau dizabilitate (din viața dumneavoastră de adult)?

OP:
{CodeAll}
TYPE 2 OF ILLNESS FOR PERIODS OF ILL HEALTH
1. Leucemie sau limfom
2. Cancer sau tumoare malignă (cu excepția cancerelor minore de piele)
3. Problemă emoțională, nervoasă sau psihiatrică
4. Oboseală, de ex. cu ME, MS
5. Probleme ginecologice (femei)
6. Probleme de vedere
7. Boală infecțioasă (ex. zona zoster, oreion, TB, HIV)
8. Alergii (altele decât astm, de ex. intoleranță la mâncare, febra fânului)
96. Niciuna dintre acestea
97. Altele

HS060_illstop
Dacă a avut loc, când s-a încheiat această perioadă de boală sau dizabilitate?

OP:
Codificați 9997 dacă această perioadă nu s-a încheiat.
WHEN DID ILLNESS PERIOD STOP
1900..9997

IF HS060_illstop = RESPONSE

ENDIF

Txt_Calendar_BIllnes_Stop

HS061_illhelp
Familia sau prietenii dumneavoastră v-au ajutat să faceți față acestei probleme de sănătate, de exemplu cu bani
sau îngrijire?
DID FAMILY AND FRIENDS HELP ILLNESS PERIOD
1. Deloc
2. Într-o oarecare măsură
3. Foarte mult
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ENDIFTxt_FL_HS063

ENDIF

ENDBLOCK

LOOP cnt2:= 1 TO 20

ENDLOOP
IF found = 1

ENDIF

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt <= HS059_illstart) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop
>= HS059_illstart)
ELSE

ENDIF

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt <= HS060_illstop) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop
>= HS060_illstop)
ELSE

ENDIF

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt >= HS059_illstart) AND
(Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop <= HS060_illstop)
ENDIF

Txt_FL_HS062

CHECK NOT ((HS062_illcqwrk.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS062_illcqwrk)) L107 " [Nu puteți selecta
„Niciunul dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"

HS062_illcqwrk
Ne-ați spus că munceați cel puțin parțial în acest timp. Vă rog să vă uitați la fișa 26 Din cauza acestei perioade
de boală, v-ați confruntat cu vreuna din următoarele situații?

OP:
{CodeAll}
EXPERIENCES AT WORK BECAUSE OF ILLNESS PERIOD
1. Promovări refuzate
2. Atribuire a unei sarcini cu mai puține responsabilități
3. Realizarea unor sarcini sub calificările dumneavoastră
4. Hărțuire de către șeful sau colegii dumneavoastră
5. Tăieri de salariu
96. Niciuna dintre acestea

HS063_illconsq
Vă rog să vă uitați la fișa 27.
Ce efecte pe termen lung, dacă este cazul, au avut vătămările, starea proastă de sănătate sau dizabilitățile asupra
vieții dumneavoastră?

OP:
{CodeAll}
CONSEQUENCES OF ILLNESS PERIOD
1. Mi-a limitat oportunitățile de muncă plătită
2. A avut un efect negativ asupra vieții mele de familie
3. A avut un efect pozitiv asupra vieții mele de familie
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ENDIF
IF (RH IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDBLOCK

ENDIF

IF Sec_DN1.DN756_Proxy <> a3

ENDIF
System preset value HS902_TimeStampEnd
IF HS902_TimeStampEnd = EMPTY AND HS065_hsend <> EMPTY
ENDIF

CHECK NOT ((HS063_illconsq.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS063_illconsq)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"

4. Mi-a făcut viața socială mai dificilă
5. Mi-a limitat activitățile recreative
6. M-a convins să îmi trăiesc viața la maximum
7. Mi-a deschis noi oportunități
96. Niciuna dintre acestea
97. Altele

HS065_hsend

OP:
Acesta este sfârșitul secțiunii referitoare la sănătate. {Press}
END OF HEALTH SECTION
1. Continuați

HS066_proxycheck

OP:
Vă rugăm să verificați. Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
PROXY CHECK
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul

BLOCK
Txt_FL_RH001

Txt_FL_RH002

RH001_chhhc
Acum am câteva întrebări despre îngrijirea sănătății dumneavoastră pe parcursul vieții.

OP:
{Press}
START OF CHILDHOOD HEALTH CARE
1. Continuați
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IF RH002_chhvacc = a5

ENDIFTxt_FL_RH015

IF RH015_chhdent = a1

RH002_chhvacc
În timpul copilăriei, adică până ați împlinit 16 ani, vi s-a făcut vreun vaccin?
VACCINATIONS DURING CHILDHOOD
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RH003

RH003_chhnovacc
Vă rog să vă uitați la fișa 28 Din ce motive nu ați primit niciun vaccin (în timpul copilăriei)?

OP:
{CodeAll}
REASONS FOR NO CHILDHOOD VACCINATIONS
1. Prea scump
2. Nu era acoperit de asigurarea de sănătate
3. Nu a avut asigurare de sănătate
4. Constrângeri de timp
5. Nu existau informații suficiente despre acest tip de îngrijire
6. Acest tip de îngrijire nu se obținea de obicei
7. Nu existau centre unde să primească acest tip de îngrijire aproape de casă
8. Nu se considera a fi necesar
97. Alte motive

RH015_chhdent
Acum luând în considerare întreaga dumneavoastră viață. Ați mers vreodată cu regularitate la dentist pentru
controale sau îngrijire dentară?
EVER REGULAR DENTIST
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RH025

Txt_FL_RH016

RH025_dentreg
Când mergeați cu regularitate la dentist, cât de des se întâmpla?

OP:
{ReadOut}
FREQUENCY REGULAR DENTIST
1. Cel puțin o dată pe an
2. Nu în fiecare an, dar cel puțin o dată la doi ani
3. Mai puțin frecvent

RH016_chhdentchd
Ați început să mergeți cu regularitate la dentist în timpul copilăriei (adică până ați împlinit 16 ani)?
CHILDHOOD REGULAR DENTIST
1. Da
5. Nu
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ENDIF
IF (RH015_chhdent = a5) OR (RH018_contdent = a5)

IF RH016_chhdentchd = a5

ENDIFTxt_FL_RH018

IF RH018_contdent = a5

ENDIF

Txt_FL_RH017

CHECK NOT ((RH017_yrdent = RESPONSE) AND (Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth > RH017_yrdent))
L107 " [Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

RH017_yrdent
În ce an ați început să mergeți cu regularitate (la dentist pentru consultații sau servicii dentare)?
YEAR REGULAR DENTIST
1900..2017

RH018_contdent
De atunci, ați mers tot timpul cu regularitate (la dentist pentru consultații sau servicii dentare)?
CONTINUITY REGULAR DENTIST
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RH018a

CHECK NOT ((RH018a_whnnodental = RESPONSE) AND ((((((((a1 IN RH018a_whnnodental) AND
(Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth > YEAR (SYSDATE))) OR ((a2 IN RH018a_whnnodental) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 15) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a3 IN RH018a_whnnodental) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 25) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a4 IN RH018a_whnnodental) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 40) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a5 IN RH018a_whnnodental) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 55) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a6 IN RH018a_whnnodental) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 65) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a7 IN RH018a_whnnodental) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 75) > YEAR (SYSDATE))))) L107 " [Suma ar trebui să fie mai mare
sau egală cu suma minimă menționată anterior] [{empty}]"

RH018a_whnnodental
Vă rog să vă uitați la fișa 29.
Vă rog să specificați perioadele în care nu ați fost cu regularitate la dentist pentru consult sau servicii dentare.

OP:
{CodeAll}
WHEN NO DENTAL CARE
1. Când aveam 0-15 ani.
2. Când aveam 16-25 de ani.
3. Când aveam 26-40 de ani.
4. Când aveam 41-55 de ani.
5. Când aveam 56-65 de ani.
6. Când aveam 66-75 de ani.
7. Când aveam peste 75 de ani.

Txt_FL_RH026

RH026_neverdnt
Vă rog să vă uitați la fișa 30. Care sunt motivele pentru care [@ nu ați mers niciodată/@ ați încetat să mergeți] la
dentist regularitate pentru consult sau servicii dentare?
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ENDIFTxt_FL_RH040

IF RH040_bldpreg = a1

OP:
{CodeAll}
REASONS FOR NO REGULAR DENTAL CARE
1. Prea scump
2. Nu era acoperit de asigurarea de sănătate
3. Nu a avut asigurare de sănătate
4. Constrângeri de timp
5. Nu existau informații suficiente despre acest tip de îngrijire
6. Acest tip de îngrijire nu se obținea de obicei
7. Nu existau centre unde să primească acest tip de îngrijire aproape de casă
8. Nu se considera a fi necesar
97. Alte motive

RH040_bldpreg
V-ați măsurat vreodată cu regularitate tensiunea arterială pe parcursul mai multor ani?

OP:
inclusiv auto-măsurarea
REGULAR BLOOD PRESSURE CHECKS
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RH049

Txt_FL_RH041

CHECK NOT ((RH041_yrbldp = RESPONSE) AND (Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth > RH041_yrbldp))
L107 " [Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
Txt_FL_RH042

IF RH042_contbldp = a5

RH049_bldpreg
(Când vă măsurați tensiunea arterială cu regularitate), cât de des se întâmpla în medie?

OP:
{ReadOut}
FREQUENCY REGULAR BLOOD PRESSURE
1. Cel puțin o dată pe an
2. Nu în fiecare an, dar cel puțin o dată la doi ani
3. Mai puțin frecvent

RH041_yrbldp
În ce an ați început să vă măsurați cu regularitate tensiunea arterială?
YEAR REGULAR BLOOD PRESSURE
1900..2017

RH042_contbldp
De atunci, v-ați măsurat cu regularitate tensiunea arterială?
CONTINUITY REGULAR BLOOD PRESSURE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RH042a
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ENDIF
IF (RH040_bldpreg = a5) OR (RH042_contbldp = a5)

ENDIFTxt_FL_RH780

ENDIF

CHECK NOT ((RH042a_whnnobldp = RESPONSE) AND ((((((((a1 IN RH042a_whnnobldp) AND
(Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth > YEAR (SYSDATE))) OR ((a2 IN RH042a_whnnobldp) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 15) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a3 IN RH042a_whnnobldp) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 25) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a4 IN RH042a_whnnobldp) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 40) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a5 IN RH042a_whnnobldp) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 55) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a6 IN RH042a_whnnobldp) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 65) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a7 IN RH042a_whnnobldp) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 75) > YEAR (SYSDATE))))) L107 " [Suma ar trebui să fie mai mare
sau egală cu suma minimă menționată anterior] [{empty}]"

RH042a_whnnobldp
Vă rog să vă uitați la fișa 29 Vă rog să specificați perioadele în care nu vi s-a măsurat cu regularitate tensiunea
arterială.

OP:
{CodeAll}
WHEN NO BLOOD PRESSURE
1. Când aveam 0-15 ani.
2. Când aveam 16-25 de ani.
3. Când aveam 26-40 de ani.
4. Când aveam 41-55 de ani.
5. Când aveam 56-65 de ani.
6. Când aveam 66-75 de ani.
7. Când aveam peste 75 de ani.

Txt_FL_RH050

RH050_neverbldp
Vă rog să vă uitați la fișa 30.
Care sunt motivele pentru care [@ nu v-ați verificat niciodată/@ ați încetat să vă verificați] tensiunea arterială cu
regularitate?

OP:
Codificați tot ce se aplică.
REASONS FOR NO REGULAR BLOOD PRESSURE
1. Prea scump
2. Nu era acoperit de asigurarea de sănătate
3. Nu a avut asigurare de sănătate
4. Constrângeri de timp
5. Nu existau informații suficiente despre acest tip de îngrijire
6. Acest tip de îngrijire nu se obținea de obicei
7. Nu existau centre unde să primească acest tip de îngrijire aproape de casă
8. Nu se considera a fi necesar
97. Alte motive

RH780_couldnotafforddoctor
Atunci când răspundeți la următoarele întrebări, vă rugăm să luați în considerare nu numai viața adultă, ci și copilăria
și tinerețea. Fără a include servicii dentare, ați avut nevoie vreodată să mergeți la un medic dar nu ați mers din cauză
că nu v-ați permis?
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IF RH780_couldnotafforddoctor = a1

1. Da
5. Nu

Txt_FL_RH781

IF (RH781_nrperiodscouldnotafforddoctor > 0) AND (RH781_nrperiodscouldnotafforddoctor <= 5)

ELSE

RH781_nrperiodscouldnotafforddoctor
Vă rugăm să încercați să vă amintiți toate vizitele la medic si tratamente pe care nu vi le-ați permis. De câte ori în
viața dvs. ați renunțat la o vizită la medic sau la un tratament din cauza costurilor?
NR OF PERIODS COULD NOT AFFORD DOCTOR
0..999

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDLOOP

IF cnt <= RH781_nrperiodscouldnotafforddoctor

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_RH782

RH782_yearsperiodscouldnotafforddoctor1to5
^FL_RH782_1

OP:
[@ Vă rugăm să codificați primul an în care R a trebuit să renunțe la o programare la un medic sau la un
tratament din cauza costurilor./@ Vă rugăm să codificați al doilea an în care R a trebuit să renunțe la o
programare la un medic sau la un tratament din cauza costurilor./@ Vă rugăm să codificați al treilea an în care
R a trebuit să renunțe la o programare la un medic sau la un tratament din cauza costurilor./@ Vă rugăm să
codificați al patrulea an în care R a trebuit să renunțe la o programare la un medic sau la un tratament din
cauza costurilor./@ Vă rugăm să codificați al cincilea an în care R a trebuit să renunțe la o programare la un
medic sau la un tratament din cauza costurilor.]
Dacă într-un an au fost anulate mai multe programari la medic, înregistrați acel an de mai multe ori.
YEARS COULD NOT AFFORD DOCTOR 1 TO 5
1900..2017

IF RH781_nrperiodscouldnotafforddoctor > 0

LOOP cnt:= 1 TO 5

BLOCK
Txt_FL_RH783

RH783_yearsperiodscouldnotafforddoctorover5
[@ Vă rugăm să vă gândiți la cele mai importante cinci situații în care ați renunțat la o programare la medic sau
la un tratament din cauza costurilor.] ^FL_RH783_4

OP:
[@ Vă rugăm să codați primul an în care R a renunțat la o programare la un medic sau la un tratament din
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ENDIFTxt_FL_RH784

IF RH784_waitforappointment = a1

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDBLOCK

cauza costurilor./@ Vă rugăm să codați al doilea an în care R a renunțat la o programare la un medic sau la un
tratament din cauza costurilor./@ Vă rugăm să codați al treilea an în care R a renunțat la o programare la un
medic sau la un tratament din cauza costurilor./@ Vă rugăm să codați al patrulea an în care R a renunțat la o
programare la un medic sau la un tratament din cauza costurilor./@ Vă rugăm să codați al cincilea an în care R
a renunțat la o programare la un medic sau la un tratament din cauza costurilor.]
Dacă într-un an au fost anulate mai multe programari la medic, înregistrați acel an de mai multe ori.
YEARS COULD NOT AFFORD DOCTOR OVER 5
1900..2017

RH784_waitforappointment
Ați avut vreodată nevoie să vedeți un medic, dar nu ați putut din cauză că a trebuit să așteptați prea mult timp pentru
o programare?

1. Da
5. Nu

Txt_FL_RH785

IF (RH785_nrperiodswaitforappointment > 0) AND (RH785_nrperiodswaitforappointment <= 5)

RH785_nrperiodswaitforappointment
De câte ori în viața dvs. ați avut vreodată nevoie să vedeți un medic, dar nu ați putut din cauză că a trebuit să
așteptați prea mult timp pentru o programare? (Din nou, vă rugăm să încercați să vă amintiți toate vizitele la medic și
tratamente ați renunțat.)
NR OF PERIODS WAIT FOR APPOINTMENT
0..999

LOOP cnt:= 1 TO 5

IF cnt <= RH785_nrperiodswaitforappointment

BLOCK
Txt_FL_RH786

RH786_yearsperiodswaitforappointment1to5
^FL_RH786_1

OP:
[@ Vă rugăm să codați primul an în care R a renunțat la o programare la medic sau tratament din cauză că
perioada de așteptare pentru o programare era prea lungă/@ Vă rugăm să codați al doilea an în care R a
renunțat la o programare la medic sau tratament din cauză că perioada de așteptare pentru o programare era
prea lungă/@ Vă rugăm să codați al treilea an în care R a renunțat la o programare la medic sau tratament din
cauză că perioada de așteptare pentru o programare era prea lungă/@ Vă rugăm să codați al patrulea an în
care R a renunțat la o programare la medic sau tratament din cauză că perioada de așteptare pentru o
programare era prea lungă/@ Vă rugăm să codați al cincilea an în care R a renunțat la o programare la medic
sau tratament din cauză că perioada de așteptare pentru o programare era prea lungă]
Dacă într-un an au fost anulate mai mult programări la medic, înregistrați acel an de mai multe ori.
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ENDIFTxt_FL_RH788

IF RH788_postponedentist = a1

ELSE

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

YEARS WAIT FOR APPIONTMENT 1 TO 5
1900..2017

IF RH785_nrperiodswaitforappointment > 0

ENDIF

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDLOOP

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_RH787

RH787_yearsperiodswaitforappointmentover5
[@ Vă rog să considerați cele mai importante 5 situații în care ați renunțat la o programare la medic sau la un
tratament din cauză că perioada de așteptare pentru o programare era prea lungă.] {FL_RH787_6} [('@
Aceasta este: selectați cele mai importante 5 situații dintre cele ' + totalTimes) + ' menționate și spuneți-mi anii.']
^FL_RH787_7

OP:
[@ Vă rog să codați primul an în care R a renunțat la o programare la medic sau la un tratament din cauză că
perioada de așteptare pentru o programare era prea lungă/@ Vă rog să codați al doilea an în care R a renunțat
la o programare la medic sau la un tratament din cauză că perioada de așteptare pentru o programare era prea
lungă/@ Vă rog să codați al treilea an în care R a renunțat la o programare la medic sau la un tratament din
cauză că perioada de așteptare pentru o programare era prea lungă/@ Vă rog să codați al patrulea an în care
R a renunțat la o programare la medic sau la un tratament din cauză că perioada de așteptare pentru o
programare era prea lungă/@ Vă rog să codați al cincilea an în care R a renunțat la o programare la medic sau
la un tratament din cauză că perioada de așteptare pentru o programare era prea lungă]
Dacă într-un an au fost anulate mai mult programări la medic, înregistrați acel an de mai multe ori.
YEARS WAIT FOR APPIONTMENT OVER 5
1900..2017

RH788_postponedentist
V-ați amânat vreodată o vizită la dentist pentru a vă menține costurile de trai reduse? (Vă rugăm să luați în
considerare nu numai viața adultă, ci și copilăria și tinerețea).
POSTPONED DENTIST VISIT
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RH789

RH789_nrperiodspostponedentist
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IF (RH789_nrperiodspostponedentist > 0) AND (RH789_nrperiodspostponedentist <= 5)

ELSE

De câte ori în viața dvs. v-ați amântat vreodată o vizită la dentist pentru a vă menține costurile de trai reduse?
(Încercați să vă amintiți toate vizitele la dentist si tratamente pe care le-ați amânat)
NR OF PERIODS WAIT FOR APPOINTMENT
0..999

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDLOOP

IF cnt <= RH789_nrperiodspostponedentist

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_RH790

RH790_yearspostponedentist1to5
^FL_RH790_1

OP:
[@ Vă rog să codați primul an în care ați amântat o vizită la dentist pentru a vă menține costurile de trai
reduse/@ Vă rog să codați al doilea an în care ați amântat o vizită la dentist pentru a vă menține costurile de
trai reduse/@ Vă rog să codați al treilea an în care ați amântat o vizită la dentist pentru a vă menține costurile
de trai reduse/@ Vă rog să codați al patrulea an în care ați amântat o vizită la dentist pentru a vă menține
costurile de trai reduse/@ Vă rog să codați al cincilea an în care ați amântat o vizită la dentist pentru a vă
menține costurile de trai reduse]
În cazul în care vizita la dentist a fost amânată de mai multe ori într-un an, înregistrați acel an, de asemenea, de
mai multe ori.
YEARS POSTPONED DENTIST VISIT 1 TO 5
1900..2017

IF RH789_nrperiodspostponedentist > 0

LOOP cnt:= 1 TO 5

BLOCK
Txt_FL_RH791

RH791_yearspostponedentistover5
[@ Vă rog să considerați cele mai importante 5 situații în care ați amânat vizita la dentist pentru a vă menține
costurile de trai reduse.] ^FL_RH791_4

OP:
[@ Vă rog să codați primul an în care ați amânat vizita la dentist pentru a menține costurile de trai reduse./@
Vă rog să codați al doilea an în care ați amânat vizita la dentist pentru a menține costurile de trai reduse./@ Vă
rog să codați al treilea an în care ați amânat vizita la dentist pentru a menține costurile de trai reduse./@ Vă rog
să codați al patrulea an în care ați amânat vizita la dentist pentru a menține costurile de trai reduse./@ Vă rog
să codați al cincilea an în care ați amânat vizita la dentist pentru a menține costurile de trai reduse.]
În cazul în care vizita la dentist a fost amânată de mai multe ori într-un an, înregistrați acel an, de asemenea, de
mai multe ori.
YEARS POSTPONED DENTIST VISIT OVER 5
1900..2017
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ENDIFTxt_FL_RH792

IF RH792_forgonemedication = a1

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDBLOCK

RH792_forgonemedication
Ați renunțat vreodată la medicamente pe care nu vi le permiteați din cauza costurilor?

OP:
Includeți atât medicamentele pe baza de rețetă medicală cât și fără.
POSTPONED TAKING MEDICATION
1. Da
5. Nu

Txt_FL_RH793

IF (RH793_nrforgonemedication > 0) AND (RH793_nrforgonemedication <= 5)

RH793_nrforgonemedication
De câte ori ați renunțat la medicamente pe care nu vi le permiteați din cauza costurilor?
NUMBER OF PERIODS POSTPONED TAKING MEDICATION
0..999

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDLOOP

IF cnt <= RH793_nrforgonemedication

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_RH794

RH794_yearsforgonemedication1to5
^FL_RH794_1

OP:
[@ Vă rog să codați primul an în care ați renunțat la medicamente pe care nu și le permitea din cauza
costurilor/@ Vă rog să codați al doilea an în care ați renunțat la medicamente pe care nu și le permitea din
cauza costurilor/@ Vă rog să codați al treilea an în care ați renunțat la medicamente pe care nu și le permitea
din cauza costurilor/@ Vă rog să codați al patrulea an în care ați renunțat la medicamente pe care nu și le
permitea din cauza costurilor/@ Vă rog să codați al cincilea an în care ați renunțat la medicamente pe care nu
și le permitea din cauza costurilor]
Dacă a renunțat la medicamente de mai multe ori într-un an, înregistrați acel an, de asemenea, de mai multe
ori.
YEARS POSTPONED TAKING MEDICATION 1 TO 5
1900..2017
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ENDIF

IF Sec_DN1.DN756_Proxy <> a3

ELSE

ENDIF

IF RH793_nrforgonemedication > 0

ENDIF

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDLOOP

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_RH795

RH795_yearsforgonemedicationover5
[@ Vă rog să considerați cele mai importante 5 situații în care ați renunțat la medicamente pe care nu vi le
permiteați din cauza costurilor] ^FL_RH795_4

OP:
[@ Vă rog să codați primul an în care ați renunțat la medicamente din cauza costurilor/@ Vă rog să codați al
doilea an în care ați renunțat la medicamente din cauza costurilor/@ Vă rog să codați al treilea an în care ați
renunțat la medicamente din cauza costurilor/@ Vă rog să codați al patrulea an în care ați renunțat la
medicamente din cauza costurilor/@ Vă rog să codați al cincilea an în care ați renunțat la medicamente din
cauza costurilor]
Dacă a renunțat la medicamente de mai multe ori într-un an, înregistrați acel an, de asemenea, de mai multe
ori.
YEARS POSTPONED TAKING MEDICATION OVER 5
1900..2017

RH097_hcend

OP:
Acesta este sfârșitul modulului referitor la sănătate. {Press}
END OF HEALTH CARE SECTION
1. Continuați

RH098_proxycheck

OP:
Vă rugăm să verificați. Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
PROXY CHECK
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul
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ENDIF
IF (GL IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDBLOCK

ENDIF

BLOCK
Txt_FL_GL001

System preset value GL901_TimeStampStart
IF GL901_TimeStampStart = EMPTY AND GL001_IntroGL <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_GL002

IF GL002_HappyPeriod = a1

ENDIFTxt_FL_GL005

GL001_IntroGL
Acum am câteva întrebări generale despre unele perioade din viața dumneavoastră.

OP:
{Press}
Începutul unei @Bsecțiuni fără alte persoane de față@B. Nu sunt permiși reprezentanți. Dacă respondentul/a nu
poate să răspundă la vreuna dintre aceste întrebări singur/ă, selectați @BCTRL-K@B la fiecare întrebare.
INTRODUCTION TO GENERAL LIFE QUESTIONS
1. Continuați

GL002_HappyPeriod
Privind înapoi, a existat vreo perioadă în care ați fost mai [@ fericit/@ fericită] decât în restul vieții dumneavoastră?
PERIOD OF HAPPINESS
1. Da
5. Nu

CHECK NOT ((GL003_StartHappy = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > GL003_StartHappy)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

CHECK NOT ((GL004_StopHappy = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > GL004_StopHappy)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
CHECK NOT (((GL003_StartHappy = RESPONSE) AND (GL004_StopHappy = RESPONSE)) AND
(GL003_StartHappy > GL004_StopHappy)) L107 " [Acest an nu se încadrează în perioada de început. Vă rugăm să
verificați ambii ani.] [{empty}]"

GL003_StartHappy
Când a început această perioadă de fericire?
WHEN HAPPINESS PERIOD STARTED
1900..2017

GL004_StopHappy
Când a încetat această perioadă?

OP:
Codificați 9997 dacă această perioadă continuă și în prezent.
WHEN HAPPINESS PERIOD STOPPED
1900..9997

GL005_StressPeriod
(Privind înapoi,) a existat o perioadă anume în care v-ați aflat în condiții mai mari de stres decât în restul vieții
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IF GL005_StressPeriod = a1

ENDIFTxt_FL_GL011

IF GL011_MoneyPeriod = a1

dumneavoastră?
PERIOD OF STRESS
1. Da
5. Nu

CHECK NOT ((GL006_StartStress = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > GL006_StartStress)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

CHECK NOT ((GL007_StopStress = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > GL007_StopStress)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
CHECK NOT (((GL006_StartStress = RESPONSE) AND (GL007_StopStress = RESPONSE)) AND
(GL006_StartStress > GL007_StopStress)) L107 " [Acest an nu se încadrează în perioada de început. Vă rugăm să
verificați ambii ani.] [{empty}]"

GL006_StartStress
Când a început această perioadă de stres?
WHEN STRESS PERIOD STARTED
1900..2017

GL007_StopStress
Când a încetat această perioadă?

OP:
Codificați 9997 dacă această perioadă continuă și în prezent.
WHEN STRESS PERIOD STOPPED
1900..9997

GL011_MoneyPeriod
(Privind înapoi,) a existat vreo perioadă anume în care v-ați confruntat cu dificultăți financiare?
PERIOD OF FINANCIAL HARDSHIP
1. Da
5. Nu

CHECK NOT ((GL012_StartMoney = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > GL012_StartMoney)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

CHECK NOT ((GL013_StopMoney = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > GL013_StopMoney)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
CHECK NOT (((GL012_StartMoney = RESPONSE) AND (GL013_StopMoney = RESPONSE)) AND
(GL012_StartMoney > GL013_StopMoney)) L107 " [Acest an nu se încadrează în perioada de început. Vă rugăm să
verificați ambii ani.] [{empty}]"

GL012_StartMoney
Când a început această perioadă de dificultăți financiare?
WHEN FINANCIAL HARDSHIP PERIOD STARTED
1900..2017

GL013_StopMoney
Când a încetat această perioadă?

OP:
Codificați 9997 dacă această perioadă continuă și în prezent.
WHEN FINANCIAL HARDSHIP PERIOD STOPPED
1900..9997
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ENDIFTxt_FL_GL014

IF GL014_HungerPeriod = a1

ENDIF

Txt_FL_GL022

GL014_HungerPeriod
(Privind înapoi,) a existat vreo perioadă în care ați suferit de foame?
PERIOD OF HUNGER
1. Da
5. Nu

CHECK NOT ((GL015_StartHunger = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > GL015_StartHunger)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"

CHECK NOT ((GL016_StopHunger = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > GL016_StopHunger)) L107 "
[Acest an nu se potrivește cu anul nașterii. Vă rog să verificați ambii ani.] [{empty}]"
CHECK NOT (((GL015_StartHunger = RESPONSE) AND (GL016_StopHunger = RESPONSE)) AND
(GL015_StartHunger > GL016_StopHunger)) L107 " [Acest an nu se încadrează în perioada de început. Vă rugăm să
verificați ambii ani.] [{empty}]"

GL015_StartHunger
Când a început această perioadă în care ați suferit de foame?
WHEN HUNGER PERIOD STARTED
1900..2017

GL016_StopHunger
Când a încetat această perioadă?

OP:
Codificați 9997 dacă această perioadă continuă și în prezent.
WHEN HUNGER PERIOD STOPPED
1900..9997

GL736_Outro

OP:
VERIFICAȚI: Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
NON PROXY
1. Doar respondentul
2. Secțiune necompletată (Interviu cu reprezentantul)

GL022_EverVictPers
Sunt situații în care oamenii sunt persecutați sau discriminați, de exemplu din cauza convingerilor lor politice,
religioase, din cauza naționalității, etniei, orientării sexuale sau a mediului lor de proveniență. Oamenii mai pot fi
persecutați sau discriminați din cauza convingerilor politice sau a religiei rudelor lor apropiate.
Ați fost vreodată victima unor astfel de forme de persecuție sau discriminare?

OP:
„Mediul de proveniență” se referă la lucruri precum mediul social, originea familiei etc.
DISCRIMINATED AGAINST
1. Da
5. Nu
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IF GL022_EverVictPers = a1
Txt_FL_GL023

IF GL023_ReasPersec = a97

ENDIFTxt_FL_GL024

IF GL024_PersecStopWork = a1

GL023_ReasPersec
Care a fost motivul principal pentru care ați fost [@ persecutat/@ persecutată] sau [@ discriminat/@ discriminată]?

OP:
{ReadOut} Codificați doar unul.
MAIN REASON OF PERSECUTION
1. Convingerile dumneavoastră politice
2. Religia dumneavoastră
3. Etnia sau naționalitatea dumneavoastră
4. Orientarea dumneavoastră sexuală
5. Mediul dumneavoastră de proveniență
6. Convingerile politice sau religioase ale rudelor dumneavoastră apropiate
97. Doar SPONTAN: Alte motive

Txt_FL_GL023a

GL023a_OthReasPersec
Pentru care alte motive ați fost [@ persecutat sau discriminat/@ persecutată sau discriminată]?
OTHER REASON OF PERSECUTION
STRING

GL024_PersecStopWork
Persecuția sau discriminarea din cauza [@ convingerilor dumneavoastră politice/@ religiei dumneavoastră/@ etniei
dumneavoastră/@ orientării dumneavoastră sexuale/@ mediului dumneavoastră de proveniență/@ convingerilor
politice sau religioase ale rudelor dumneavoastră apropiate/piGL023a_OthReasPersec] v-a obligat vreodată să vă
încetați activitatea la un loc de muncă?
FORCED TO STOP WORKING
1. Da
5. Nu

IF Sec_RE.RE046_NumberOfJobs > 0

GL025_StopJobsPersec
La ce locuri de muncă s-a întâmplat?
STOPPED JOBS BECAUSE OF PERSECUTION
^Sec_RE.FJobTitle[1]
^Sec_RE.FJobTitle[2]
^Sec_RE.FJobTitle[3]
^Sec_RE.FJobTitle[4]
^Sec_RE.FJobTitle[5]
^Sec_RE.FJobTitle[6]
^Sec_RE.FJobTitle[7]
^Sec_RE.FJobTitle[8]
^Sec_RE.FJobTitle[9]
^Sec_RE.FJobTitle[10]
^Sec_RE.FJobTitle[11]
^Sec_RE.FJobTitle[12]
^Sec_RE.FJobTitle[13]
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ENDIFTxt_FL_GL026

IF (((a1 IN GL026_ConsPersec) OR (a2 IN GL026_ConsPersec)) OR (a3 IN GL026_ConsPersec)) OR (a4 IN
GL026_ConsPersec)

ENDIF

^Sec_RE.FJobTitle[14]
^Sec_RE.FJobTitle[15]
^Sec_RE.FJobTitle[16]
^Sec_RE.FJobTitle[17]
^Sec_RE.FJobTitle[18]
^Sec_RE.FJobTitle[19]
^Sec_RE.FJobTitle[20]

GL026_ConsPersec
Ca o consecință a persecuției sau discriminării din cauza [@ convingerilor dumneavoastră politice/@ religiei
dumneavoastră/@ etniei dumneavoastră/@ orientării dumneavoastră sexuale/@ mediului dumneavoastră de
proveniență/@ convingerilor politice sau religioase ale rudelor dumneavoastră apropiate/@ {Text from previous
answer}], v-ați confruntat cu vreuna din următoarele situații pe parcursul vieții?

OP:
{ReadOut} {CodeAll}
EXPERIENCES IN JOB
1. Promovări refuzate
2. Atribuire a unei sarcini cu mai puține responsabilități
3. Realizarea unor sarcini sub calificările dumneavoastră
4. Hărțuire de către șeful sau colegii dumneavoastră
5. Tăieri de salariu
96. Niciuna dintre acestea

IF Sec_RE.RE046_NumberOfJobs > 0

GL027_ConsPersec
La ce locuri de muncă s-a întâmplat?
WHICH JOBS CONSEQUENCE OF PERSECUTION
^Sec_RE.FJobTitle[1]
^Sec_RE.FJobTitle[2]
^Sec_RE.FJobTitle[3]
^Sec_RE.FJobTitle[4]
^Sec_RE.FJobTitle[5]
^Sec_RE.FJobTitle[6]
^Sec_RE.FJobTitle[7]
^Sec_RE.FJobTitle[8]
^Sec_RE.FJobTitle[9]
^Sec_RE.FJobTitle[10]
^Sec_RE.FJobTitle[11]
^Sec_RE.FJobTitle[12]
^Sec_RE.FJobTitle[13]
^Sec_RE.FJobTitle[14]
^Sec_RE.FJobTitle[15]
^Sec_RE.FJobTitle[16]
^Sec_RE.FJobTitle[17]
^Sec_RE.FJobTitle[18]
^Sec_RE.FJobTitle[19]
^Sec_RE.FJobTitle[20]
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ENDIFTxt_FL_GL028

IF GL028_DiffFindJob = a1

ENDIF
IF a5 IN Sec_RA.RA002_acmintro
ENDIF
IF a4 IN Sec_RA.RA002_acmintro
ENDIF
IF a6 IN Sec_RA.RA002_acmintro
ENDIF
IF a7 IN Sec_RA.RA002_acmintro
ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 20

ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO 6

ENDIF

GL028_DiffFindJob
Ați avut vreodată probleme să găsiți un loc de muncă pe măsura calificărilor dumneavostră din cauza [@
convingerilor dumneavoastră politice/@ religiei dumneavoastră/@ etniei dumneavoastră/@ orientării
dumneavoastră sexuale/@ mediului dumneavoastră de proveniență/@ convingerilor politice sau religioase ale
rudelor dumneavoastră apropiate]?
DIFFICULTIES FINDING A JOB BECAUSE OF REASON FOR PERSECUTION
1. Da
5. Nu

Txt_FL_GL029

GL029_FirstDiffFindJob
În ce an v-ați confruntat pentru prima oară cu aceste probleme?
FIRST EXPERIENCE DIFFICULTIES FINDING A JOB
1900..2017

IF Sec_RE.NeverWork[cnt].RE010_sitchg = a14
ELSE

ENDIF

IF Sec_RE.NeverWork[cnt].RE010_sitchg = a15
ELSE

ENDIF

IF Sec_RE.NeverWork[cnt].RE010_sitchg = a16
ELSE

ENDIF

IF Sec_RE.NeverWork[cnt].RE010_sitchg = a17
ENDIF

IF EverInCamp[cnt] = 1

BLOCK
Txt_FL_GL030
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ENDIFTxt_FL_GL031

IF GL031_PropDissp = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

GL030_CampPersec
Mai devreme ne-ați spus că [@ ați trăit în închisoare/@ ați trăit într-un lagăr de prizonieri de război/@ ați trăit
într-un lagăr de muncă/@ ați trăit într-un lagăr de concentrare/@ ați fost nevoit să prestați muncă forțată sau ați
fost închis/@ ați fost exilat sau expulzat] . Aceasta a fost o consecință a [@ convingerilor dumneavoastră
politice/@ religiei dumneavoastră/@ etniei dumneavoastră/@ orientării dumneavoastră sexuale/@ mediului
dumneavoastră de proveniență/@ convingerilor politice sau religioase ale rudelor dumneavoastră apropiate/'@ '''
+ piGL023a_OthReasPersec]?
CAMP BECAUSE OF REASON FOR PERSECUTION
1. Da
5. Nu

GL031_PropDissp
Pot exista cazuri în care indivizii și familiile lor sunt deposedați de proprietăți ca o consecință a războiului sau a
persecuției. Dumneavoastră sau familia dumneavoastră ați fost vreodată deposedați de vreo proprietate ca o
consecință a războiului sau a persecuției?
DISPOSSESSED BECAUSE OF REASON FOR PERSECUTION
1. Da
5. Nu

BLOCK
Txt_FL_GL033

Txt_FL_GL034

GL033_WhenPropAway
Când s-a întâmplat [@ prima oară/@ a doua oară] ca proprietatea dumneavoastră sau a familiei dumneavoastră să
fie confiscată ca o consecință a războiului sau persecuției?
WHEN PROPERTY TAKEN AWAY
1900..2017

GL032_TypePropDissp
Despre ce tip de proprietate este vorba?

OP:
^ReadOut
{CodeAll}
TYPE OF PROPERTY
1. Afaceri sau societăți comerciale
2. Case sau clădiri
3. Teren arabil sau alt tip de teren
4. Apartament
5. Bani sau bunuri

GL034_TypePropDissp
Dumneavoastră sau familia dumneavoastră ați fost compensați vreodată pentru această deposedare?
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ENDBLOCK
LOOP cnt:= 2 TO 10

Txt_FL_GL035

OP:
{ReadOut}
COMPENSATED
1. Da, pe deplin
3. Da, parțial
5. Nu

GL035_CampPersec
Dumneavoastră sau familia dumneavoastră ați fost deposedați vreodată de vreo proprietate ca o consecință a
războiului sau persecuției?
ANOTHER TIME DISPOSSESSED OF ANY PROPERTY
1. Da
5. Nu

IF Dispossessed[cnt - 1].GL035_CampPersec = a1

BLOCK
Txt_FL_GL033

Txt_FL_GL034

Txt_FL_GL035

GL033_WhenPropAway
Când s-a întâmplat [@ prima oară/@ a doua oară] ca proprietatea dumneavoastră sau a familiei dumneavoastră
să fie confiscată ca o consecință a războiului sau persecuției?
WHEN PROPERTY TAKEN AWAY
1900..2017

GL032_TypePropDissp
Despre ce tip de proprietate este vorba?

OP:
^ReadOut
{CodeAll}
TYPE OF PROPERTY
1. Afaceri sau societăți comerciale
2. Case sau clădiri
3. Teren arabil sau alt tip de teren
4. Apartament
5. Bani sau bunuri

GL034_TypePropDissp
Dumneavoastră sau familia dumneavoastră ați fost compensați vreodată pentru această deposedare?

OP:
{ReadOut}
COMPENSATED
1. Da, pe deplin
3. Da, parțial
5. Nu
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ENDIF
IF MN103_History = 1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

GL035_CampPersec
Dumneavoastră sau familia dumneavoastră ați fost deposedați vreodată de vreo proprietate ca o consecință a
războiului sau persecuției?
ANOTHER TIME DISPOSSESSED OF ANY PROPERTY
1. Da
5. Nu

BLOCK
Txt_FL_GL737

System preset value PR901_TimeStampStart
IF PR901_TimeStampStart = EMPTY AND GL737_intro_discrM <> EMPTY
ENDIF
IF GL737_intro_discrM = a1

GL737_intro_discrM
[@ Există momente, în care oamenii sunt persecutați sau discriminați, de exemplu din cauza convingerilor politice,
religie, naționalitate, etnie, orientare sexuală sau originea lor.] Acum am dori să vă întrebăm dacă părinții
dumneavoastră au fost afectați de război, persecuție sau discriminare. Vă rog să vă gândiți la mama
dumneavoastră.

OP:
Această întrebare se referă la mama biologică a respondentului.
INTRO DISCRIMINATED AGAINST MOTHER
1. Continuați

Txt_FL_GL738

GL738_discrmother
Vă rog să vă uitați la fișa 31. Mama dumneavoastră a suferit vreuna din consecințele enumerate, ca urmare a
războiului, persecuției sau discriminării?

OP:
{CodeAll}
Prin 'război' ne referim, de asemenea, perioada de ocupație din timpul celui de-al doilea război mondial.
Deteriorarea sănătății include daune grave asupra sănătății fizice sau mentale.
Moartea include doar moartea mamei respondentului ca o consecință directă a războiului, persecuție sau
discriminare.
De exemplu, dacă tatăl a murit într-un lagăr de muncă selectați atât lagărul de muncă cât și moarte.
DISCRIMINATED AGAINST MOTHER
1. Închisoare
2. Lagăr de muncă
3. Lagăr de concentrare
4. Deportare, detașare forțată sau zbor
5. Angajate în operațiuni de luptă / război
6. Deteriorare gravă a sănătății sau vătămare - inclusiv deteriorarea sănătății fizice sau psihice
7. Moarte
96. Niciuna dintre acestea
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ENDIF
IF Sec_DN1.DN756_Proxy <> a3

ENDBLOCK

ENDIFTxt_FL_GL739

IF GL739_intro_discrF = a1

ENDIF
System preset value PR902_TimeStampEnd
IF PR902_TimeStampEnd = EMPTY
ENDIF

GL739_intro_discrF
Acum vă rog să vă gândiți la tatăl dumneavoastră.

OP:
Această întrebare se referă la tatăl biologic al respondentului.
INTRO DISCRIMINATED AGAINST FATHER
1. Continuați

Txt_FL_GL740

GL740_discrfather
Vă rog să vă uitați la fișa 31. Tatăl dumneavoastră a suferit vreuna din consecințele enumerate, ca urmare a
războiului, persecuției sau discriminării?

OP:
^CodeAll
Prin 'război' ne referim, de asemenea, perioada de ocupație din timpul celui de-al doilea război mondial.
Deteriorarea sănătății include daune grave asupra sănătății fizice sau mentale.
Moartea include doar moartea mamei respondentului ca o consecință directă a războiului, persecuție sau
discriminare.
De exemplu, dacă tatăl a murit într-un lagăr de muncă selectați atât lagărul de muncă cât și moarte.
DISCRIMINATED AGAINST FATHER
1. Închisoare
2. Lagăr de muncă
3. Lagăr de concentrare
4. Deportare, detașare forțată sau zbor
5. Angajate în operațiuni de luptă / război
6. Deteriorare gravă a sănătății sau vătămare - inclusiv deteriorarea sănătății fizice sau psihice
7. Moarte
96. Niciuna dintre acestea

GL036_proxycheck

OP:
Vă rugăm să verificați. Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
PROXY CHECK
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul
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ENDIF
BLOCK

ENDBLOCK
IF ((DN IN Test_History) OR (DN IN Test_Regular)) OR ((ALL IN Test_History) OR (ALL IN Test_Regular))

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
System preset value GL902_TimeStampEnd
IF GL902_TimeStampEnd = EMPTY AND GL036_proxycheck <> EMPTY
ENDIF

IF piMode = a2

ENDIF

IF MN007_NumFinR = EMPTY

ENDIF

System preset value CM003_RespFin

CM003_RespFin
Mai târziu în acest interviu vă vom adresa niște întrebări despre gospodărie și finanțele familiei, cum ar fi economiile
dumneavoastră pentru bătrânețe și suportul financiar pentru copii și alte rude. Avem nevoie să vă punem aceste
întrebări doar unuia dintre dumneavoastră. Care dintre dvs. este cel mai în măsură să răspundă la întrebări despre
finanțele dvs.?

OP:
Codificați un singur respondent financiar
CHOICE RESPONDENT FINANCE
1. ^MN002_Person[1].Name
2. ^MN002_Person[2].Name

BLOCK

System preset value DN901_TimeStampStart
IF DN901_TimeStampStart = EMPTY
ENDIF
IF MN103_History = 1

ENDIF
BLOCK

Txt_FL_DN757

DN757_Intro
Acestea au fost întrebările despre lucruri care s-au întâmplat în timpul vieții dumneavoastră. Acum am dori să vă
întrebăm câteva lucruri despre cum trăiți în prezent.
INTRODUCTION DN2
1. Continuați

IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5
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BLOCK

IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)

ELSE

Txt_FL_DN026

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive
[@ Mama/@ Tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] [@ naturală/@ natural] este încă în viață?
IS NATURAL PARENT STILL ALIVE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_DN127

Txt_FL_DN027

DN127_YearOfDeathParent
În ce an a decedat [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]?
AGE OF DEATH OF PARENT
1800..2017

DN027_AgeOfDeathParent
Ce vârstă avea [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] când a decedat?
AGE OF DEATH OF PARENT
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

IF MN103_History = 1

ENDIF

Txt_FL_DN028

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Ce vârstă are [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] acum?
AGE OF NATURAL PARENT
40..120

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L107 " [Vârsta ar trebui să fie cu cel
puțin zece ani mai mare decât vârsta respondentului. Dacă vârsta este corectă, apăsați "suppress"
(suprimare) și introduceți un comentariu explicativ] [{empty}]"

IF MN101_Longitudinal = 0

IF MN103_History = 0
Txt_FL_DN028
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ELSE
ENDIF
IF piParentAlive = 1

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Ce vârstă are [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] acum?
AGE OF NATURAL PARENT
40..120

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L107 " [Vârsta ar trebui să fie cu cel
puțin zece ani mai mare decât vârsta respondentului. Dacă vârsta este corectă, apăsați "suppress"
(suprimare) și introduceți un comentariu explicativ] [{empty}]"

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

IF DN026_NaturalParentAlive = a1
Txt_FL_DN030

Txt_FL_DN032

Txt_FL_DN033

DN030_LivingPlaceParent
Va rog sa va uitati la fisa 6.
Unde locuieste [@ mama/@ tatăl] [@ ta/@ tău]?
WHERE DOES PARENT LIVE
1. În aceeași gospodărie
2. În aceeași clădire
3. La mai puțin de 1 kilometru
4. La o distanță cuprinsă între 1 și 5 kilometri
5. La o distanță cuprinsă între 5 și 25 de kilometri
6. La o distanță cuprinsă între 25 și 100 de kilometri
7. La o distanță cuprinsă între 100 și 500 de kilometri
8. La o distanță de peste 500 de kilometri

DN032_ContactDuringPast12Months
În ultimele douăsprezece luni, cât de des ați avut contact cu [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră], fie personal, fie telefonic, prin e-mail sau orice alt mijloc electronic?
PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS
1. Zilnic
2. De mai multe ori pe săptămână
3. Aproximativ o dată pe săptămână
4. Aproximativ o dată la două săptămâni
5. Aproximativ o dată pe lună
6. Mai puțin de o dată pe lună
7. Niciodată

DN033_HealthParent
Cum ați descrie starea de sănătate a [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]? Ați spune că
este
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ELSE

ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

OP:
{ReadOut}
HEALTH OF PARENT
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
5. Slab/ă

Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Cum ați descrie starea de sănătate a [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]? Ați spune că
este

OP:
{ReadOut}
HEALTH OF PARENT
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
5. Slab/ă

BLOCK

IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
Txt_FL_DN026

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

DN026_NaturalParentAlive
[@ Mama/@ Tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] [@ naturală/@ natural] este încă în viață?
IS NATURAL PARENT STILL ALIVE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
În ce an a decedat [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]?
AGE OF DEATH OF PARENT
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ELSE
ENDIF

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

Txt_FL_DN027
1800..2017

DN027_AgeOfDeathParent
Ce vârstă avea [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] când a decedat?
AGE OF DEATH OF PARENT
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

IF MN103_History = 1

ENDIF

Txt_FL_DN028

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Ce vârstă are [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] acum?
AGE OF NATURAL PARENT
40..120

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L107 " [Vârsta ar trebui să fie cu cel
puțin zece ani mai mare decât vârsta respondentului. Dacă vârsta este corectă, apăsați "suppress"
(suprimare) și introduceți un comentariu explicativ] [{empty}]"

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF MN103_History = 0

ENDIF

Txt_FL_DN028

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Ce vârstă are [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] acum?
AGE OF NATURAL PARENT
40..120

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L107 " [Vârsta ar trebui să fie cu cel
puțin zece ani mai mare decât vârsta respondentului. Dacă vârsta este corectă, apăsați "suppress"
(suprimare) și introduceți un comentariu explicativ] [{empty}]"
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IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

ELSE

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

Txt_FL_DN030

Txt_FL_DN032

Txt_FL_DN033

DN030_LivingPlaceParent
Va rog sa va uitati la fisa 6.
Unde locuieste [@ mama/@ tatăl] [@ ta/@ tău]?
WHERE DOES PARENT LIVE
1. În aceeași gospodărie
2. În aceeași clădire
3. La mai puțin de 1 kilometru
4. La o distanță cuprinsă între 1 și 5 kilometri
5. La o distanță cuprinsă între 5 și 25 de kilometri
6. La o distanță cuprinsă între 25 și 100 de kilometri
7. La o distanță cuprinsă între 100 și 500 de kilometri
8. La o distanță de peste 500 de kilometri

DN032_ContactDuringPast12Months
În ultimele douăsprezece luni, cât de des ați avut contact cu [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră], fie personal, fie telefonic, prin e-mail sau orice alt mijloc electronic?
PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS
1. Zilnic
2. De mai multe ori pe săptămână
3. Aproximativ o dată pe săptămână
4. Aproximativ o dată la două săptămâni
5. Aproximativ o dată pe lună
6. Mai puțin de o dată pe lună
7. Niciodată

DN033_HealthParent
Cum ați descrie starea de sănătate a [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]? Ați spune că
este

OP:
{ReadOut}
HEALTH OF PARENT
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
5. Slab/ă

Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Cum ați descrie starea de sănătate a [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]? Ați spune că
este
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ENDIF
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

OP:
{ReadOut}
HEALTH OF PARENT
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
5. Slab/ă

BLOCK

IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
Txt_FL_DN026

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

DN026_NaturalParentAlive
[@ Mama/@ Tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] [@ naturală/@ natural] este încă în viață?
IS NATURAL PARENT STILL ALIVE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_DN127

Txt_FL_DN027

DN127_YearOfDeathParent
În ce an a decedat [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]?
AGE OF DEATH OF PARENT
1800..2017

DN027_AgeOfDeathParent
Ce vârstă avea [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] când a decedat?
AGE OF DEATH OF PARENT
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

IF MN103_History = 1
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
Ce vârstă are [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] acum?
AGE OF NATURAL PARENT
40..120
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ELSE
ENDIF
IF piParentAlive = 1

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

ENDIF

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L107 " [Vârsta ar trebui să fie cu cel
puțin zece ani mai mare decât vârsta respondentului. Dacă vârsta este corectă, apăsați "suppress"
(suprimare) și introduceți un comentariu explicativ] [{empty}]"

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF MN103_History = 0

ENDIF

Txt_FL_DN028

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Ce vârstă are [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] acum?
AGE OF NATURAL PARENT
40..120

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L107 " [Vârsta ar trebui să fie cu cel
puțin zece ani mai mare decât vârsta respondentului. Dacă vârsta este corectă, apăsați "suppress"
(suprimare) și introduceți un comentariu explicativ] [{empty}]"

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

IF DN026_NaturalParentAlive = a1
Txt_FL_DN030

DN030_LivingPlaceParent
Va rog sa va uitati la fisa 6.
Unde locuieste [@ mama/@ tatăl] [@ ta/@ tău]?
WHERE DOES PARENT LIVE
1. În aceeași gospodărie
2. În aceeași clădire
3. La mai puțin de 1 kilometru
4. La o distanță cuprinsă între 1 și 5 kilometri
5. La o distanță cuprinsă între 5 și 25 de kilometri
6. La o distanță cuprinsă între 25 și 100 de kilometri
7. La o distanță cuprinsă între 100 și 500 de kilometri
8. La o distanță de peste 500 de kilometri
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ELSE

ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

Txt_FL_DN032

Txt_FL_DN033

DN032_ContactDuringPast12Months
În ultimele douăsprezece luni, cât de des ați avut contact cu [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră], fie personal, fie telefonic, prin e-mail sau orice alt mijloc electronic?
PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS
1. Zilnic
2. De mai multe ori pe săptămână
3. Aproximativ o dată pe săptămână
4. Aproximativ o dată la două săptămâni
5. Aproximativ o dată pe lună
6. Mai puțin de o dată pe lună
7. Niciodată

DN033_HealthParent
Cum ați descrie starea de sănătate a [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]? Ați spune că
este

OP:
{ReadOut}
HEALTH OF PARENT
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
5. Slab/ă

Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Cum ați descrie starea de sănătate a [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]? Ați spune că
este

OP:
{ReadOut}
HEALTH OF PARENT
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
5. Slab/ă

BLOCK
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IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)

ELSE

Txt_FL_DN026

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive
[@ Mama/@ Tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] [@ naturală/@ natural] este încă în viață?
IS NATURAL PARENT STILL ALIVE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_DN127

Txt_FL_DN027

DN127_YearOfDeathParent
În ce an a decedat [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]?
AGE OF DEATH OF PARENT
1800..2017

DN027_AgeOfDeathParent
Ce vârstă avea [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] când a decedat?
AGE OF DEATH OF PARENT
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

IF MN103_History = 1

ENDIF

Txt_FL_DN028

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Ce vârstă are [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] acum?
AGE OF NATURAL PARENT
40..120

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L107 " [Vârsta ar trebui să fie cu cel
puțin zece ani mai mare decât vârsta respondentului. Dacă vârsta este corectă, apăsați "suppress"
(suprimare) și introduceți un comentariu explicativ] [{empty}]"

IF MN101_Longitudinal = 0

IF MN103_History = 0
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
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ELSE
ENDIF
IF piParentAlive = 1

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

ENDIF

Ce vârstă are [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] acum?
AGE OF NATURAL PARENT
40..120

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L107 " [Vârsta ar trebui să fie cu cel
puțin zece ani mai mare decât vârsta respondentului. Dacă vârsta este corectă, apăsați "suppress"
(suprimare) și introduceți un comentariu explicativ] [{empty}]"

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

IF DN026_NaturalParentAlive = a1
Txt_FL_DN030

Txt_FL_DN032

Txt_FL_DN033

DN030_LivingPlaceParent
Va rog sa va uitati la fisa 6.
Unde locuieste [@ mama/@ tatăl] [@ ta/@ tău]?
WHERE DOES PARENT LIVE
1. În aceeași gospodărie
2. În aceeași clădire
3. La mai puțin de 1 kilometru
4. La o distanță cuprinsă între 1 și 5 kilometri
5. La o distanță cuprinsă între 5 și 25 de kilometri
6. La o distanță cuprinsă între 25 și 100 de kilometri
7. La o distanță cuprinsă între 100 și 500 de kilometri
8. La o distanță de peste 500 de kilometri

DN032_ContactDuringPast12Months
În ultimele douăsprezece luni, cât de des ați avut contact cu [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră], fie personal, fie telefonic, prin e-mail sau orice alt mijloc electronic?
PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS
1. Zilnic
2. De mai multe ori pe săptămână
3. Aproximativ o dată pe săptămână
4. Aproximativ o dată la două săptămâni
5. Aproximativ o dată pe lună
6. Mai puțin de o dată pe lună
7. Niciodată

DN033_HealthParent
Cum ați descrie starea de sănătate a [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]? Ați spune că
este
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ENDBLOCK
BLOCK

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

OP:
{ReadOut}
HEALTH OF PARENT
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
5. Slab/ă

Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Cum ați descrie starea de sănătate a [@ mama/@ tatăl] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]? Ați spune că
este

OP:
{ReadOut}
HEALTH OF PARENT
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
5. Slab/ă

IF (Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive > 0) OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive >
0)
Txt_FL_DN036

Txt_FL_DN037

DN036_HowManyBrothersAlive
Câți frați aveți încă în viață?

OP:
Țineți cont și de frații vitregi
HOW MANY BROTHERS ALIVE
0..20

DN037_HowManySistersAlive
Și câte surori aveți încă în viață?

OP:
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ENDIF
IF (CH IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

ENDBLOCK
System preset value DN902_TimeStampEnd
IF DN902_TimeStampEnd = EMPTY
ENDIF

ELSE

ENDIF

Țineți cont și de surorile vitrege
HOW MANY SISTERS ALIVE
0..20

Txt_FL_DN034

IF DN034_AnySiblings = a1

ENDIF

DN034_AnySiblings
Ați avut vreodată frați sau surori?

OP:
Țineți cont și de frații sau surorile vitrege
EVER HAD ANY SIBLINGS
1. Da
5. Nu

Txt_FL_DN036

Txt_FL_DN037

DN036_HowManyBrothersAlive
Câți frați aveți încă în viață?

OP:
Țineți cont și de frații vitregi
HOW MANY BROTHERS ALIVE
0..20

DN037_HowManySistersAlive
Și câte surori aveți încă în viață?

OP:
Țineți cont și de surorile vitrege
HOW MANY SISTERS ALIVE
0..20

IF MN103_History = 0

BLOCK

IF MN006_NumFamR = 1
Txt_FL_CH001
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IF CH001_NumberOfChildren > 0

CH001_NumberOfChildren
Acum am să vă pun câteva întrebări despre copiii dumneavoastră. Câți copii aveți încă în viață? Țineți cont de toți
copiii naturali, luați în plasament, adoptați sau vitregi [@ , inclusiv de cei ai/@ , inclusiv de cei ai/@ , inclusiv de cei
ai/@ , inclusiv de cei ai] [@ soțului dumneavoastră/@ soției dumneavoastră/@ partenerului dumneavoastră/@
partenerei dumneavoastră] ^FL_CH001_5
NUMBER OF CHILDREN
0..20

IF NOT ((Preload.PreloadedChildren[1].Name = '') OR Preload.PreloadedChildren[1].Name = EMPTY)

ELSE

ENDIF

:TABLE Section_CH.TChild
LOOP cnt:= 1 TO 20

Txt_FL_CH201

CH201_ChildByINTRO
Am să citesc o listă cu toți copiii despre care am vorbit [@ astăzi/@ astăzi sau într-un interviu anterior].
Unii dintre copiii dumneavoastră ar putea fi trecuți de două ori pe această listă, iar alții s-ar putea să lipsească sau
se poate să avem informații insuficiente sau eronate despre unii dintre copii.

Aș dori să parcurg această listă împreună cu dumneavoastră pentru a fi siguri că avem informații complete și
corecte despre toți copiii dumneavoastră naturali, luați în plasament, adoptați și vitregi. Ne interesează copiii care
se află în viață.
INTRO PRELOADED CHILDREN
1. Continuați

Txt_FL_CH603

CH603_IntroTextChildren
Am dori să știm mai multe despre [@ acest copil/@ acești copii. Să începem cu cel mai mare copil] Vă rog din
nou să țineți cont de toți copiii naturali, luați în plasament, adoptați și vitregi^FL_CH603_2
INTRO IF NO SN OR PRELOADED CHILDREN
1. Continuați

CH201_ChildByEnum

IF cnt > 1

ENDIF
IF Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom <> EMPTY

IF (Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a2)
ENDIF

BLOCK

IF piSkip = 1
ELSE

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
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System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE

ENDIFCHECK NOT ((CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)) L107 " {FLError[51]}
{FLErrorExtended[51]}"

IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Aveți {FL_CH001a_1}? Și de data aceasta, vă rog să țineți cont de toți copiii naturali, luați în plasament,
adoptați și vitregi [@ {text construit dinamic în funcție de modul în care a fost încărcat copilul}] [@ , inclusiv
de cei ai/@ , inclusiv de cei ai/@ , inclusiv de cei ai/@ , inclusiv de cei ai]. {FL_CH001a_1}3
CHILD CONFIRM
1. Da
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12

IF piPreloadChildIndex = 0
ELSE

ENDIFTxt_FL_CH004

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
[('@ A fost găsit numele ' + PreloadedName) + '.']
Care este prenumele [@ corect] al [@ acestui/@ următorului dumneavoastră] copil?

OP:
Vă rugăm să introduceți/corectați prenumele
FIRST NAME OF CHILD N
STRING[124]

CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} este băiat sau fată?

OP:
Întrebați doar dacă nu este clar.
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ELSE

ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

ELSE
ENDIF

SEX OF CHILD N
1. Bărbat
2. Femeie

CH006_YearOfBirthChildN
În ce an s-a născut {CH004_FirstNameOfChild}?

OP:
Introduceți/confirmați anul nașterii
YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2017

IF CH001a_ChildCheck = a2
Txt_FL_CH004

Txt_FL_CH006

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
[('@ A fost găsit numele ' + PreloadedName) + '.']
Care este prenumele [@ corect] al [@ acestui/@ următorului dumneavoastră] copil?

OP:
Vă rugăm să introduceți/corectați prenumele
FIRST NAME OF CHILD N
STRING[124]

CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} este băiat sau fată?

OP:
Întrebați doar dacă nu este clar.
SEX OF CHILD N
1. Bărbat
2. Femeie

CH006_YearOfBirthChildN
În ce an s-a născut {CH004_FirstNameOfChild}?

OP:
Introduceți/confirmați anul nașterii
YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2017
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ELSE

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ELSE

ENDIF

IF (piPreloadChildIndex > 0) AND (CH001a_ChildCheck = a6)

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier

OP:
Cărui copil menționat mai devreme îi corespunde {FL_CHILD_NAME}?
EQUAL TO WHICH CHILD
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]

IF (Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a5) AND (Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild = '')

BLOCK

IF piSkip = 1
ELSE

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
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System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE

ENDIFCHECK NOT ((CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)) L107 " {FLError[51]}
{FLErrorExtended[51]}"

IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Aveți {FL_CH001a_1}? Și de data aceasta, vă rog să țineți cont de toți copiii naturali, luați în plasament,
adoptați și vitregi [@ {text construit dinamic în funcție de modul în care a fost încărcat copilul}] [@ , inclusiv
de cei ai/@ , inclusiv de cei ai/@ , inclusiv de cei ai/@ , inclusiv de cei ai]. {FL_CH001a_1}3
CHILD CONFIRM
1. Da
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12

IF piPreloadChildIndex = 0
ELSE

ENDIFTxt_FL_CH004

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
[('@ A fost găsit numele ' + PreloadedName) + '.']
Care este prenumele [@ corect] al [@ acestui/@ următorului dumneavoastră] copil?

OP:
Vă rugăm să introduceți/corectați prenumele
FIRST NAME OF CHILD N
STRING[124]

CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} este băiat sau fată?

OP:
Întrebați doar dacă nu este clar.
SEX OF CHILD N
1. Bărbat
2. Femeie
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ELSE

ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

ELSE
ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
În ce an s-a născut {CH004_FirstNameOfChild}?

OP:
Introduceți/confirmați anul nașterii
YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2017

IF CH001a_ChildCheck = a2

ELSE

Txt_FL_CH004

Txt_FL_CH006

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
[('@ A fost găsit numele ' + PreloadedName) + '.']
Care este prenumele [@ corect] al [@ acestui/@ următorului dumneavoastră] copil?

OP:
Vă rugăm să introduceți/corectați prenumele
FIRST NAME OF CHILD N
STRING[124]

CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} este băiat sau fată?

OP:
Întrebați doar dacă nu este clar.
SEX OF CHILD N
1. Bărbat
2. Femeie

CH006_YearOfBirthChildN
În ce an s-a născut {CH004_FirstNameOfChild}?

OP:
Introduceți/confirmați anul nașterii
YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2017
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ELSE

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ENDIF

IF (piPreloadChildIndex > 0) AND (CH001a_ChildCheck = a6)

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier

OP:
Cărui copil menționat mai devreme îi corespunde {FL_CHILD_NAME}?
EQUAL TO WHICH CHILD
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]

IF NumChildren < GridSize

BLOCK

IF piSkip = 1
ELSE

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
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IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE

ENDIFCHECK NOT ((CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)) L107 " {FLError[51]}
{FLErrorExtended[51]}"

IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Aveți {FL_CH001a_1}? Și de data aceasta, vă rog să țineți cont de toți copiii naturali, luați în plasament,
adoptați și vitregi [@ {text construit dinamic în funcție de modul în care a fost încărcat copilul}] [@ , inclusiv
de cei ai/@ , inclusiv de cei ai/@ , inclusiv de cei ai/@ , inclusiv de cei ai]. {FL_CH001a_1}3
CHILD CONFIRM
1. Da
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12

IF piPreloadChildIndex = 0
ELSE

ENDIFTxt_FL_CH004

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

ELSE

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
[('@ A fost găsit numele ' + PreloadedName) + '.']
Care este prenumele [@ corect] al [@ acestui/@ următorului dumneavoastră] copil?

OP:
Vă rugăm să introduceți/corectați prenumele
FIRST NAME OF CHILD N
STRING[124]

CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} este băiat sau fată?

OP:
Întrebați doar dacă nu este clar.
SEX OF CHILD N
1. Bărbat
2. Femeie
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ELSE

ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

ELSE
ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
În ce an s-a născut {CH004_FirstNameOfChild}?

OP:
Introduceți/confirmați anul nașterii
YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2017

IF CH001a_ChildCheck = a2

ELSE

Txt_FL_CH004

Txt_FL_CH006

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
[('@ A fost găsit numele ' + PreloadedName) + '.']
Care este prenumele [@ corect] al [@ acestui/@ următorului dumneavoastră] copil?

OP:
Vă rugăm să introduceți/corectați prenumele
FIRST NAME OF CHILD N
STRING[124]

CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} este băiat sau fată?

OP:
Întrebați doar dacă nu este clar.
SEX OF CHILD N
1. Bărbat
2. Femeie

CH006_YearOfBirthChildN
În ce an s-a născut {CH004_FirstNameOfChild}?

OP:
Introduceți/confirmați anul nașterii
YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2017

IF (piPreloadChildIndex > 0) AND (CH001a_ChildCheck = a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlier
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ELSE

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

OP:
Cărui copil menționat mai devreme îi corespunde {FL_CHILD_NAME}?
EQUAL TO WHICH CHILD
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]

IF Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom <>
EMPTY

BLOCK

IF piSkip = 1
ELSE

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE
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ENDIFCHECK NOT ((CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)) L107 " {FLError[51]}
{FLErrorExtended[51]}"

IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Aveți {FL_CH001a_1}? Și de data aceasta, vă rog să țineți cont de toți copiii naturali, luați în plasament,
adoptați și vitregi [@ {text construit dinamic în funcție de modul în care a fost încărcat copilul}] [@ ,
inclusiv de cei ai/@ , inclusiv de cei ai/@ , inclusiv de cei ai/@ , inclusiv de cei ai]. {FL_CH001a_1}3
CHILD CONFIRM
1. Da
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12

IF piPreloadChildIndex = 0
ELSE

ENDIFTxt_FL_CH004

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
[('@ A fost găsit numele ' + PreloadedName) + '.']
Care este prenumele [@ corect] al [@ acestui/@ următorului dumneavoastră] copil?

OP:
Vă rugăm să introduceți/corectați prenumele
FIRST NAME OF CHILD N
STRING[124]

CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} este băiat sau fată?

OP:
Întrebați doar dacă nu este clar.
SEX OF CHILD N
1. Bărbat
2. Femeie
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ELSE

ELSE
ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
În ce an s-a născut {CH004_FirstNameOfChild}?

OP:
Introduceți/confirmați anul nașterii
YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2017

IF CH001a_ChildCheck = a2

ELSE

Txt_FL_CH004

Txt_FL_CH006

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
[('@ A fost găsit numele ' + PreloadedName) + '.']
Care este prenumele [@ corect] al [@ acestui/@ următorului dumneavoastră] copil?

OP:
Vă rugăm să introduceți/corectați prenumele
FIRST NAME OF CHILD N
STRING[124]

CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} este băiat sau fată?

OP:
Întrebați doar dacă nu este clar.
SEX OF CHILD N
1. Bărbat
2. Femeie

CH006_YearOfBirthChildN
În ce an s-a născut {CH004_FirstNameOfChild}?

OP:
Introduceți/confirmați anul nașterii
YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2017

IF (piPreloadChildIndex > 0) AND (CH001a_ChildCheck = a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlier
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ENDLOOPTxt_FL_CH203

IF CH203_Done = a1

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

OP:
Cărui copil menționat mai devreme îi corespunde {FL_CHILD_NAME}?
EQUAL TO WHICH CHILD
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]

CH203_Done
^Children_table

OP:
Asigurați-vă că lista de copii este completă. Dacă lista este incompletă sau incorectă, mergeți înapoi folosind tasta
săgeată <-
CHILD GRID DONE
1. Continuați
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ENDIFENDTABLETxt_FL_CH302

IF CH302_NatChild = a5

CH302_NatChild
[@ Acesta este un copil natural comun al/@ Acesta este un copil natural al/@ Toți copiii aceștia sunt copii naturali
comuni ai/@ Toți copiii aceștia sunt copii naturali ai] dumneavoastră [@ și soțului dumneavoastră actual
împreună/@ și soției dumneavoastră actuale împreună/@ și partenerului dumneavoastră curent împreună/@ și
partenerei dumneavoastră împreună]?
ALL CHILDREN NATURAL CHILD
1. Da
5. Nu

IF NumberOFReportedChildren = 1
ELSE

ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

Txt_FL_CH303

CH303_WhatChildren
Care dintre copii @bnu sunt@b [@ copii naturali comuni/@ copii naturali] ai dumneavoastră [@ și ai soțului
dumneavoastră actual/@ și ai soției dumneavoastră actuale/@ și ai partenerului dumneavoastră actual/@ și ai
partenerei dumneavoastră actuale]?
NOT NATURAL CHILDREN
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

IF i IN CH303_WhatChildren

BLOCK

IF MN002_Person[1].MaritalStatus = a3
ELSE
Txt_FL_CH102

CH102_RNatChild
{FLChildName} este copilul dumneavoastră natural?
CHILD NATURAL RESPONDENT
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ENDIF
IF (MN002_Person[1].MaritalStatus = a1) OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2)

ENDIF
IF NOT ((CH102_RNatChild = a1) OR (CH103_PNatChild = a1))

ENDIF
IF CH102_RNatChild = a5

ENDIF
IF CH103_PNatChild = a5

1. Da
5. Nu

Txt_FL_CH103

CH103_PNatChild
{FLChildName} este copilul natural al [@ soțului/@ soției/@ partenerului/@ partenerei] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră] curent [{Name of partner/spouse}]?
CHILD NATURAL PARTNER
1. Da
5. Nu

Txt_FL_CH104

IF ((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1) OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2)) AND (CH104_RExChild
= a5)

ENDIF

CH104_RExChild
{FLChildName} este un copil dintr-o fostă relație a dumneavoastră?
CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP RESPONDENT
1. Da
5. Nu

Txt_FL_CH105

CH105_PExChild
{FLChildName} este un copil dintr-o fostă relație a [@ soțului/@ soției/@ partenerului/@ partenerei] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră] actual [{Name of partner/spouse}]?
CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP PARTNER
1. Da
5. Nu

Txt_FL_CH106

CH106_RAdoptChild
L-ați adoptat pe {FLChildName}?
HAS BEEN ADOPTED BY RESPONDENT
1. Da
5. Nu

Txt_FL_CH107

CH107_PAdoptChild
[@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] actual l-a adoptat pe
{FLChildName}?
HAS BEEN ADOPTED BY PARTNER
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ENDIF

:TABLE Section_CH.TChildInfo
LOOP cnt:= 1 TO 20

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
IF NOT ((((((CH102_RNatChild = a1) OR (CH103_PNatChild = a1)) OR (CH104_RExChild = a1)) OR
(CH105_PExChild = a1)) OR (CH106_RAdoptChild = a1)) OR (CH107_PAdoptChild = a1))

ENDIF

1. Da
5. Nu

Txt_FL_CH108

CH108_FosterChild
{FLChildName} este un copil adoptat?
IS FOSTERCHILD
1. Da
5. Nu

CH202_ChildInfoByEnum

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK

System preset value CH014_ContactChildTxt_FL_CH014

System preset value CH007_ChLWh
IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY

CH014_ContactChild
În ultimele douăsprezece luni, de câte ori ați avut contact cu {CH004_FirstNameOfChild} personal, prin telefon,
poștă, e-mail sau prin orice alt mijloc electronic?
CONTACT WITH CHILD
1. Zilnic
2. De mai multe ori pe săptămână
3. Aproximativ o dată pe săptămână
4. Aproximativ o dată la două săptămâni
5. Aproximativ o dată pe lună
6. Mai puțin de o dată pe lună
7. Niciodată

CH007_ChLWh
Vă rog să vă uitați la fișa 6.
Unde locuiește {CH004_FirstNameOfChild}?
WHERE DOES CHILD N LIVE
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ELSE

ENDIF
System preset value CoResidentChild
IF (CH007_ChLWh = a1) AND (piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 18))
ELSE
ENDIF
System preset value ChildSex
System preset value ChildName
IF piPreloadChildIndex = '0'

1. În aceeași gospodărie
2. În aceeași clădire
3. La mai puțin de 1 kilometru
4. La o distanță cuprinsă între 1 și 5 kilometri
5. La o distanță cuprinsă între 5 și 25 de kilometri
6. La o distanță cuprinsă între 25 și 100 de kilometri
7. La o distanță cuprinsă între 100 și 500 de kilometri
8. La o distanță de peste 500 de kilometri

IF MN104_Householdmoved = 1

ENDIF

CH007_ChLWh
Vă rog să vă uitați la fișa 6.
Unde locuiește {CH004_FirstNameOfChild}?
WHERE DOES CHILD N LIVE
1. În aceeași gospodărie
2. În aceeași clădire
3. La mai puțin de 1 kilometru
4. La o distanță cuprinsă între 1 și 5 kilometri
5. La o distanță cuprinsă între 5 și 25 de kilometri
6. La o distanță cuprinsă între 25 și 100 de kilometri
7. La o distanță cuprinsă între 100 și 500 de kilometri
8. La o distanță de peste 500 de kilometri

IF piLimit <> 1

IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2

CH012_MaritalStatusChildN
Vă rog să vă uitați la fișa 4.
Ce stare civilă are {CH004_FirstNameOfChild}?
MARITAL STATUS OF CHILD
1. Căsătorit/ă și locuiește cu soțul/soția
2. Parteneriat înregistrat
3. Căsătorit(ă), locuiește separat de soț/soție
4. Niciodată căsătorit(ă)
5. Divorțat(ă)
6. Văduv(ă)

Txt_FL_CH013

CH013_PartnerChildN
{CH004_FirstNameOfChild} are un/o partener/ă care locuiește cu [@ el/@ ea]?
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ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF
IF CH007_ChLWh = a1
ELSE

ENDIF

ENDIF

DOES CHILD HAVE PARTNER
1. Da
5. Nu

Txt_FL_CH015

CHECK (CH015_YrChldMoveHh >= piYearOfBirthChild) AND ((((CH015_YrChldMoveHh = DONTKNOW) OR
(CH015_YrChldMoveHh < 2017.99999999999968)) OR (CH015_YrChldMoveHh = 2999)) OR
(CH015_YrChldMoveHh = 9997)) L107 " [Anul ar trebui să aibă o valoare mai mare sau egală cu anul
nașterii. Dacă anul este corect, apăsați "suppress" (suprimare) și introduceți un comentariu explicativ]
[{empty}]"

CH015_YrChldMoveHh
În ce an s-a mutat {CH004_FirstNameOfChild} din casa părintească?

OP:
Contează ultima mutare. Introduceți „2999” dacă copilul locuește încă acasă (de ex. cu mama divorțată)
Introduceți "9997" dacă copilul nu a locuit în casa părintească
YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD
1900..9997

IF piLimit = 1

ELSE

CH019_NoChildren
Câți copii are {CH004_FirstNameOfChild}, dacă este cazul?

OP:
Țineți cont de copiii naturali, luați în plasament, adoptați și vitregi, inclusiv de cei ai soțului sau partenerului
NUMBER OF CHILDREN OF CHILD
0..25

CH016_ChildOcc
Vă rog să vă uitați la fișa 7.
Ce statut de angajare are {CH004_FirstNameOfChild}?
CHILD OCCUPATION
1. Angajat cu normă întreagă
2. Angajat cu jumătate de normă
3. Liber-profesionist sau lucrează pentru afacerea familiei
4. Șomer
5. În formare profesională/recalificare/educație
6. Concediu pentru creșterea copilului
7. În pensie sau pensie anticipată
8. Bolnav permanent sau cu dizabilități
9. Are grijă de casă și de familie
97. Altele
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IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY
Txt_FL_CH017

CH017_EducChild
Vă rog să vă uitați la fișa 2.
Care este cel mai important certificat sau diplomă de absolvire pe care a obținut-o
{CH004_FirstNameOfChild}?

OP:
Dacă respondentul menționează un certificat/diplomă străină, întrebați-l dacă își poate încadra titlul în
categoriile date; în caz contrar, folosiți cealaltă opțiune și introduceți-o (ecranul următor).
CHILD EDUCATION
1. Nicio instruire/educație
2. Învăţământul antepreşcolar/ Învăţământul preşcolar/ Şcoală primară neterminată
3. Şcoală primară terminată IV
4. Învăţământ gimnazial/ Școala generală
5. Treapta I de liceu
6. Şcoala de arte şi meserii/ Şcoală profesională/ Şcoală de ucenici
7. Diplomă de Bacalaureat
95. Deocamdată fără diplomă/încă la școală
97. Altele

CH018_EdInstChild
Vă rog să vă uitați la fișa 3
Ce diplome de studii superioare sau de formare profesională are {CH004_FirstNameOfChild}?

OP:
^CodeAll
Dacă respondentul răspunde „încă frecventez cursuri de studiu/formare profesională”, întrebați-l/o dacă
deține deja vreunul dintre celelalte titluri de pe planșă.
FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING
1. Fără studii superioare/formare profesională
2. Şcoală postliceală, Facultate - subingineri, colegiu
3. Şcoala de maiştri
4. Licenţă (durata studiilor de 3 şi/sau 4 ani)
5. Licenţă (durata studiilor de 5 şi/sau 6 ani), Master, Studii post-universitare
6. Învăţământul terţiar – doctorat şi postdoctorat
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ENDLOOPENDTABLE
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF CH019_NoChildren > 0

ENDIF

95. Încă urmează studiile/formarea profesională
97. Altele

CH019_NoChildren
Câți copii are {CH004_FirstNameOfChild}, dacă este cazul?

OP:
Țineți cont de copiii naturali, luați în plasament, adoptați și vitregi, inclusiv de cei ai soțului sau partenerului
NUMBER OF CHILDREN OF CHILD
0..25

Txt_FL_CH020

CH020_YrBrthYCh
În ce an s-a născut cel mai [@ tânăr] copil al lui {CH004_FirstNameOfChild}?
YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD
1875..2017

LOOP i:= 1 TO 20

ENDLOOP
IF numberofcheckedpreloadchildren > 0

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0') AND
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))
ENDIF

Txt_FL_CH507

CH507_IntroCheckChildren
Am dori să actualizăm câteva din informațiile pe care le avem despre [@ copilul/@ copiii] dumneavoastră.
INTRODUCTION TEXT CHILDREN CHECK
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IF NOT (MN104_Householdmoved = 1)

1. Continuați

Txt_FL_CH524

IF CH524_LocationCheckChildren = a1

CH524_LocationCheckChildren
[@ copilul dumneavoastră/@ vreunul din copiii dumneavoastră/@ copilul dumneavoastră/@ vreunul din copiii
dumneavoastră] și-a schimbat domiciliul de la interviul din {FLLastInterviewMonthYear}?
CHECK LOCATION OF CHILDREN CHANGED
1. Da
5. Nu

IF NumberOFReportedChildren > 1

ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

Txt_FL_CH525

CH525_LocationWhom
Care dintre copii s-a mutat?

OP:
{CodeAll}
WHICH CHILD
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH526
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ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

CH526_LocationChanged
Vă rog să vă uitați la fișa 6 Unde locuiește {FL_CH526_1}?
CHILD LOCATION
1. În aceeași gospodărie
2. În aceeași clădire
3. La mai puțin de 1 kilometru
4. La o distanță cuprinsă între 1 și 5 kilometri
5. La o distanță cuprinsă între 5 și 25 de kilometri
6. La o distanță cuprinsă între 25 și 100 de kilometri
7. La o distanță cuprinsă între 100 și 500 de kilometri
8. La o distanță de peste 500 de kilometri

IF (i IN CH525_LocationWhom) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CH526

CH526_LocationChanged
Vă rog să vă uitați la fișa 6 Unde locuiește {FL_CH526_1}?
CHILD LOCATION
1. În aceeași gospodărie
2. În aceeași clădire
3. La mai puțin de 1 kilometru
4. La o distanță cuprinsă între 1 și 5 kilometri
5. La o distanță cuprinsă între 5 și 25 de kilometri
6. La o distanță cuprinsă între 25 și 100 de kilometri
7. La o distanță cuprinsă între 100 și 500 de kilometri
8. La o distanță de peste 500 de kilometri

IF ildren">NumberOFReportedChildren >= i

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0'

IF (YEAR (SYSDATE) - Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN) < 22
ENDIF
IF (YEAR (SYSDATE) - Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN) < 32
ENDIF
IF (YEAR (SYSDATE) - Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN) > 16
ENDIF
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ENDLOOP
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1

ENDIF

ENDIF

Txt_FL_CH508

IF CH508_SchoolCheckChildren = a1

CH508_SchoolCheckChildren
Vă rog să vă uitați la fișa 2.
De la interviul din {FLLastInterviewMonthYear}, [@ copilul dumneavoastră/@ vreunul din copiii
dumneavoastră/@ copilul dumneavoastră/@ vreunul din copiii dumneavoastră] a obținut vreunul dintre
certificatele de absolvire enumerate pe această fișă?
CHECK SCHOOL CHANGED
1. Da
5. Nu

IF NumberOFReportedChildren > 1

ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

Txt_FL_CH509

CH509_SchoolWhom
Care copil?

OP:
{CodeAll}
WHICH CHILD
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
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ELSE

(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CH510

CH510_Leaving_certificate
Care este cel mai important certificat sau diplomă de absolvire pe care a obținut-o {FL_CH510_1}?

OP:
Dacă respondentul menționează un certificat/diplomă străină, întrebați-l dacă își poate încadra titlul în
categoriile date; în caz contrar, folosiți cealaltă opțiune și introduceți-o (ecranul următor).
LEAVING_CERTIFICATE
1. Nicio instruire/educație
2. Învăţământul antepreşcolar/ Învăţământul preşcolar/ Şcoală primară neterminată
3. Şcoală primară terminată IV
4. Învăţământ gimnazial/ Școala generală
5. Treapta I de liceu
6. Şcoala de arte şi meserii/ Şcoală profesională/ Şcoală de ucenici
7. Diplomă de Bacalaureat
95. Deocamdată fără diplomă/încă la școală
97. Altele

IF (i IN CH509_SchoolWhom) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

BLOCK
Txt_FL_CH510

CH510_Leaving_certificate
Care este cel mai important certificat sau diplomă de absolvire pe care a obținut-o {FL_CH510_1}?

OP:
Dacă respondentul menționează un certificat/diplomă străină, întrebați-l dacă își poate încadra titlul în
categoriile date; în caz contrar, folosiți cealaltă opțiune și introduceți-o (ecranul următor).
LEAVING_CERTIFICATE
1. Nicio instruire/educație
2. Învăţământul antepreşcolar/ Învăţământul preşcolar/ Şcoală primară neterminată
3. Şcoală primară terminată IV
4. Învăţământ gimnazial/ Școala generală
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ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

5. Treapta I de liceu
6. Şcoala de arte şi meserii/ Şcoală profesională/ Şcoală de ucenici
7. Diplomă de Bacalaureat
95. Deocamdată fără diplomă/încă la școală
97. Altele

Txt_FL_CH511

IF CH511_DegreeCheckChildren = a1

CH511_DegreeCheckChildren
Vă rog să vă uitați la fișa 3.
De la interviul din {FLLastInterviewMonthYear}, [@ copilul dumneavoastră/@ vreunul din copiii
dumneavoastră/@ copilul dumneavoastră/@ vreunul din copiii dumneavoastră] a obținut vreuna din diplomele
de studii superioare sau de formare profesională enumerate pe această fișă?
CHECK DEGREE CHANGED
1. Da
5. Nu

IF NumberOFReportedChildren > 1
Txt_FL_CH512

CH512_DegreeWhom
Care copil?

OP:
{CodeAll}
WHICH CHILD
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
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ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH513

CH513_DegreeObtained
Ce diplome de studii superioare sau de formare profesională a obținut {FL_CH513_1}?

OP:
{CodeAll}
Dacă respondentul răspunde <<încă frecventez cursuri de studiu/formare profesională>>, întrebați-l/o
dacă deține deja vreunul dintre celelalte titluri de pe planșă.
DEGREE OBTAINED
1. Fără studii superioare/formare profesională
2. Şcoală postliceală, Facultate - subingineri, colegiu
3. Şcoala de maiştri
4. Licenţă (durata studiilor de 3 şi/sau 4 ani)
5. Licenţă (durata studiilor de 5 şi/sau 6 ani), Master, Studii post-universitare
6. Învăţământul terţiar – doctorat şi postdoctorat

95. Încă urmează studiile/formarea profesională
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ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

97. Altele

IF (i IN CH512_DegreeWhom) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CH513

CH513_DegreeObtained
Ce diplome de studii superioare sau de formare profesională a obținut {FL_CH513_1}?

OP:
{CodeAll}
Dacă respondentul răspunde <<încă frecventez cursuri de studiu/formare profesională>>, întrebați-l/o
dacă deține deja vreunul dintre celelalte titluri de pe planșă.
DEGREE OBTAINED
1. Fără studii superioare/formare profesională
2. Şcoală postliceală, Facultate - subingineri, colegiu
3. Şcoala de maiştri
4. Licenţă (durata studiilor de 3 şi/sau 4 ani)
5. Licenţă (durata studiilor de 5 şi/sau 6 ani), Master, Studii post-universitare
6. Învăţământul terţiar – doctorat şi postdoctorat

95. Încă urmează studiile/formarea profesională
97. Altele

Txt_FL_CH514
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IF CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1

CH514_MaritalStatusCheckChildren
De la interviul din {FLLastInterviewMonthYear}, [@ copilul dumneavoastră/@ vreunul din copiii
dumneavoastră/@ copilul dumneavoastră/@ vreunul din copiii dumneavoastră] și-a schimbat starea civilă?
CHECK MARITAL STATUS CHANGED
1. Da
5. Nu

IF NumberOFReportedChildren > 1

ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

Txt_FL_CH515

CH515_MaritalStatusWhom
Care copil și-a schimbat starea civilă?

OP:
{CodeAll}
WHICH CHILD
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH516

CH516_MaritalStatus
Vă rog să vă uitați la fișa 4 Ce stare civilă are {FL_CH516_1}?
MARITAL STATUS
1. Căsătorit/ă și locuiește cu soțul/soția
2. Parteneriat înregistrat
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ENDIFTxt_FL_CH517

IF CH517_BecomeParent = a1

ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

3. Căsătorit(ă), locuiește separat de soț/soție
4. Niciodată căsătorit(ă)
5. Divorțat(ă)
6. Văduv(ă)

IF (i IN CH515_MaritalStatusWhom) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CH516

CH516_MaritalStatus
Vă rog să vă uitați la fișa 4 Ce stare civilă are {FL_CH516_1}?
MARITAL STATUS
1. Căsătorit/ă și locuiește cu soțul/soția
2. Parteneriat înregistrat
3. Căsătorit(ă), locuiește separat de soț/soție
4. Niciodată căsătorit(ă)
5. Divorțat(ă)
6. Văduv(ă)

CH517_BecomeParent
De la interviul din {FLLastInterviewMonthYear}, [@ copilul dumneavoastră/@ vreunul din copiii
dumneavoastră/@ copilul dumneavoastră/@ vreunul din copiii dumneavoastră] a devenit părintele unui alt
copil?

OP:
Țineți cont de copiii naturali, luați în plasament, adoptați și vitregi, inclusiv de cei ai soțului sau partenerului
CHECK GRANDCHILDREN CHANGED
1. Da
5. Nu

IF NumberOFReportedChildren > 1
Txt_FL_CH518

CH518_ParentWhom
Care copil a devenit părintele unui nou copil?
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ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

OP:
Notați toți copiii în cauză
WHICH CHILD
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

IF NumberOFReportedChildren = 1

ELSE

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CH519

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

CH519_NewK
Câți copii are {FL_CH519_1} în total?
HOW MANY NEW CHILDREN
0..25

Txt_FL_CH520

CH520_YoungestBorn
În ce an s-a născut [@ acest copil/@ cel mai tânăr dintre acești copii]?
YOUNGEST BORN
1900..2017

IF (i IN CH518_ParentWhom) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
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ENDIFTxt_FL_CH021

IF CH021_NoGrandChild > 0

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CH519

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

CH519_NewK
Câți copii are {FL_CH519_1} în total?
HOW MANY NEW CHILDREN
0..25

Txt_FL_CH520

CH520_YoungestBorn
În ce an s-a născut [@ acest copil/@ cel mai tânăr dintre acești copii]?
YOUNGEST BORN
1900..2017

CH021_NoGrandChild
Referitor la copii, câți nepoți aveți dumneavoastră și [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera]^FL_CH021_1

OP:
Țineți cont de nepoții din relațiile anterioare
NUMBER OF GRANDCHILDREN
0..999

Txt_FL_CH022

CH022_GreatGrChild
Dumneavoastră sau [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră] aveți strănepoți?
HAS GREAT-GRANDCHILDREN
1. Da
5. Nu

CH023_IntCheck
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ENDIF
IF (CF IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

ENDIF

OP:
VERIFICAȚI:
Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
WHO ANSWERED QUESTIONS IN SECTION CH
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul

LOOP i:= 1 TO 20

ENDLOOP

IF NOT (Preload.PartnerChildren[i].Name = '')

ENDIF

IF Preload.PartnerChildren[i].Gender = a1
ELSE

ENDIF

IF Preload.PartnerChildren[i].Gender = a2
ELSE
ENDIF

BLOCK

System preset value CF901_TimeStampStart
IF CF901_TimeStampStart = EMPTY AND CF019_CFInstruct <> EMPTY
ENDIF
System preset value CF104_Learn1
System preset value CF105_Learn1

CF019_CFInstruct

OP:
Aceasta este secțiunea de testare cognitivă: în timp ce completați această secțiune, asigurați-vă că nu sunt prezente
terțe persoane.
Începutul unei secțiuni @Bfără reprezentant interpus@B. Nu este permisă participarea reprezentantului. În cazul în
care respondentul nu este capabil să răspundă la oricare dintre aceste întrebări pe cont propriu, selectați
@BCTRL-K@B la fiecare întrebare.
INSTRUCTION FOR CF
1. Continuați
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System preset value CF106_Learn1
System preset value CF107_Learn1
System preset value CF904_Learn1Tot
System preset value CF905_Learn1Tot
System preset value CF906_Learn1Tot
System preset value CF907_Learn1Tot
System preset value CF102_Learn1Txt_FL_CF007

IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

CF007_Learn1Intro
Acum am să citesc o listă de cuvinte de pe ecranul computerului. Am făcut lista lungă în mod intenționat, astfel încât
să îi fie greu oricui să își amintească toate cuvintele. Cele mai multe persoane își amintesc doar câteva. Vă rog să
ascultați cu atenție, deoarece grupul de cuvinte nu poate fi repetat. După ce termin, am să vă rog să pronunțați cu
voce tare cât mai multe cuvinte pe care vi le amintiți, în orice ordine. Este totul clar?

OP:
Asigurați-vă că aveți broșura la îndemână.
INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING
1. Continuați

Txt_FL_CF101

IF CF101_Learn1 = a1

CF101_Learn1
Sunteți pregătit/ă?

OP:
Așteptați să apară cuvintele pe ecran. Scrieți cuvintele pe foaia primită. Permiteți până la un minut pentru a-și aminti.
Introduceți cuvintele pe care respondentul și le amintește corect.
TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
1. Începeți testul

IF CF102_Learn1 = EMPTY

IF MN025_RandomCF102 = 1
ELSE

ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 2
ELSE

ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 3
ELSE

ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 4
ENDIF

CF102_Learn1

TEN WORDS LIST LEARNING SHOW MOVIE
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ENDIF
IF MN025_RandomCF102 = 1

ELSE

1. Continuați

Txt_FL_CF104

CHECK CF104_Learn1.CARDINAL > 0 L107 " [Introduceți o valoare]"
CHECK NOT ((CF104_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF104_Learn1)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul de
mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF 96 IN CF104_Learn1
ELSE
ENDIF

CF104_Learn1
Acum vă rog să îmi spuneți toate cuvintele pe care vi le amintiți.

OP:
Scrie cuvintele pe foaia furnizată. Introduceți cuvintele pe care respondentul și le reamintește în mod corect.
TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
1. ^FLMovies[17]
2. ^FLMovies[18]
3. ^FLMovies[19]
4. ^FLMovies[20]
5. ^FLMovies[21]
6. ^FLMovies[22]
7. ^FLMovies[23]
8. ^FLMovies[24]
9. ^FLMovies[25]
10. ^FLMovies[26]
96. ^FLDefault[67]

IF MN025_RandomCF102 = 2
Txt_FL_CF105

CHECK CF105_Learn1.CARDINAL > 0 L107 " [Introduceți o valoare]"
CHECK NOT ((CF105_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF105_Learn1)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul de

CF105_Learn1
Acum vă rog să îmi spuneți toate cuvintele pe care vi le amintiți.

OP:
Scrie cuvintele pe foaia furnizată. Introduceți cuvintele pe care respondentul și le reamintește în mod corect.
TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
1. ^FLMovies[27]
2. ^FLMovies[28]
3. ^FLMovies[29]
4. ^FLMovies[30]
5. ^FLMovies[31]
6. ^FLMovies[32]
7. ^FLMovies[33]
8. ^FLMovies[34]
9. ^FLMovies[35]
10. ^FLMovies[36]
96. ^FLDefault[67]
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ELSE

mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF 96 IN CF105_Learn1
ELSE
ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 3

ELSE

Txt_FL_CF106

CHECK CF106_Learn1.CARDINAL > 0 L107 " [Introduceți o valoare]"
CHECK NOT ((CF106_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF106_Learn1)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF 96 IN CF106_Learn1
ELSE
ENDIF

CF106_Learn1
Acum vă rog să îmi spuneți toate cuvintele pe care vi le amintiți.

OP:
Scrie cuvintele pe foaia furnizată. Introduceți cuvintele pe care respondentul și le reamintește în mod corect.
TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
1. ^FLMovies[37]
2. ^FLMovies[38]
3. ^FLMovies[39]
4. ^FLMovies[40]
5. ^FLMovies[41]
6. ^FLMovies[42]
7. ^FLMovies[43]
8. ^FLMovies[44]
9. ^FLMovies[45]
10. ^FLMovies[46]
96. ^FLDefault[67]

IF MN025_RandomCF102 = 4
Txt_FL_CF107

CF107_Learn1
Acum vă rog să îmi spuneți toate cuvintele pe care vi le amintiți.

OP:
Scrie cuvintele pe foaia furnizată. Introduceți cuvintele pe care respondentul și le reamintește în mod corect.
TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
1. ^FLMovies[47]
2. ^FLMovies[48]
3. ^FLMovies[49]
4. ^FLMovies[50]
5. ^FLMovies[51]
6. ^FLMovies[52]
7. ^FLMovies[53]
8. ^FLMovies[54]
9. ^FLMovies[55]
10. ^FLMovies[56]
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ENDIF
IF (((PH IN Test_History) OR (PH IN Test_Regular)) OR (ALL IN Test_History)) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

ENDIF

System preset value CF902_TimeStampEnd
IF CF902_TimeStampEnd = EMPTY AND CF719_EndNonProxy <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

CHECK CF107_Learn1.CARDINAL > 0 L107 " [Introduceți o valoare]"
CHECK NOT ((CF107_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF107_Learn1)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF 96 IN CF107_Learn1
ELSE
ENDIF

96. ^FLDefault[67]

CF719_EndNonProxy

OP:
VERIFICAȚI: Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
NON PROXY
1. Doar respondentul
2. Secțiune necompletată (Interviu cu reprezentantul)

BLOCK
Txt_FL_PH001

System preset value PH901_TimeStampStart
IF PH901_TimeStampStart = EMPTY AND PH001_Intro <> EMPTY
ENDIF
BLOCK

PH001_Intro
Acum am să vă pun câteva întrebări despre starea dumneavoastră de sănătate.
INTRO HEALTH
1. Continuați

System preset value PH199_Random
IF PH199_Random = EMPTY
ENDIFTxt_FL_PH003
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Txt_FL_PH004

Txt_FL_PH005

IF (MN808_AgeRespondent <= 75) AND (MN024_NursingHome = a1)

ENDIFTxt_FL_PH006

PH003_HealthGen2
Ați spune că starea dumneavoastră de sănătate este...

OP:
{ReadOut}
HEALTH IN GENERAL QUESTION 2
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
5. Slab/ă

PH004_LStIll
Unele persoane suferă de probleme de sănătate cronice sau pe termen lung. Prin cronice sau pe termen lung
înseamnă că v-au afectat de-a lungul unei perioade de timp sau că este posibil să vă afecteze de-a lungul unei
perioade de timp. Suferiți de astfel de probleme de sănătate, boli, dizabilități sau infirmități?

OP:
Țineți cont și de problemele de sănătate mentală
LONG-TERM ILLNESS
1. Da
5. Nu

PH005_LimAct
Cel puțin în ultimele șase luni, în ce măsură ați fost [@ limitat/@ limitată] din cauza unei probleme de sănătate în
activitățile pe care oamenii le desfășoară în mod normal?

OP:
{ReadOut}
LIMITED ACTIVITIES
1. foarte ^FL_PH005_1
2. ^FL_PH005_1, dar nu grav
3. deloc ^FL_PH005_1

Txt_FL_PH061

PH061_LimPaidWork
Aveți probleme de sănătate sau dizabilități care limitează tipul sau orele de muncă plătită pe care le desfășurați?
PROBLEM THAT LIMITS PAID WORK
1. Da
5. Nu

PH006_DocCond
Vă rog să vă uitați la fișa 32.
[@ V-a spus vreodată un doctor că suferiți de/@ Suferiți în acest moment de] vreuna din afecțiunile de pe această
fișă? [@ Prin aceasta înțelegem că un doctor v-a informat că aveți această afecțiune și că fie urmați un tratament în
prezent, fie vă deranjează această afecțiune.] Vă rog să îmi spuneți numărul afecțiunilor.
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CHECK NOT ((PH006_DocCond.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH006_DocCond)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF MN103_History = 0

ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 21

OP:
{CodeAll}
DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS
1. Atac de cord incluzând infarct miocardic sau tromboză coronariană sau orice altă problemă de inimă inclusiv
insuficiență cardiacă congestivă
2. Tensiune arterială crescută sau hipertensiune
3. Nivel ridicat de colesterol
4. Atac cerebral sau boală vasculară cerebrală
5. Diabet sau nivel ridicat al zahărului în sânge
6. Boală pulmonară cronică, de exemplu bronșită sau emfizem
10. Cancer sau tumoare malignă, inclusiv leucemie sau limfom, dar cu excepția cancerelor minore de piele
11. Ulcer stomacal sau duodenal, ulcer peptic
12. Boala Parkinson
13. Cataractă
14. Fractură de șold
15. Alte fracturi
16. Boala Alzheimer, demență, sindrom cerebral organic, senilitate sau alte tulburări de memorie serioase
18. Alte probleme emoționale sau afective, inclusiv anxietate, probleme nervoase sau psihiatrice
19. Artrită reumatoidă
20. Osteoartrită sau alte forme de reumatism
21. Boală renală cronică
96. Niciuna
97. Alte afecțiuni, care nu au fost încă menționate

IF a97 IN PH006_DocCond

ENDIF

Txt_FL_PH007

PH007_OthCond
Ce alte afecțiuni ați avut?

OP:
Sondare
OTHER CONDITIONS
STRING

IF cnt IN PH006_DocCond

BLOCK

IF MN103_History = 0

IF piIndexSub = 10
Txt_FL_PH008

PH008_OrgCan
Ce organ sau parte a corpului este sau a fost afectată de cancer?
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ENDLOOP
IF MN103_History = 0

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND NOT (MN103_History = 1)

ENDIF

ENDIF

OP:
{CodeAll}
CANCER IN WHICH ORGANS
1. Creier
2. Cavitatea orală
3. Laringe
4. O altă parte a faringelui
5. Tiroida
6. Plămân
7. Sânul
8. Esofagul
9. Stomacul
10. Ficatul
11. Pancreasul
12. Rinichiul
13. Prostata
14. Testiculul
15. Ovarul
16. Colul uterin
17. Endometrul
18. Colonul sau rectul
19. Vezica urinară
20. Pielea
21. Limfom
22. Leucemie
97. Alt organ

Txt_FL_PH009

CHECK NOT (PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent) L107 " [Vârsta ar trebui să fie mai mică sau egală cu
vârsta respondentului] [{empty}]"

PH009_AgeCond
Aproximativ ce vârstă aveați când doctorul v-a informat prima oară că ați avut [@ un infarct sau alte boli de
inimă/@ tensiune arterială crescută/@ colesterol crescut/@ un accident vascular cerebral sau o boală vasculară
cerebrală/@ diabet sau nivel ridicat al zahărului în sânge/@ boală de plămâni cronică/@ cancer/@ ulcer gastric
sau duodenal/@ boala Parkinson/@ cataractă/@ fractură de șold/@ alte fracturi/@ boala Alzheimer, demență
sau alte tulburări de memorie serioase/@ Tulburări afective sau emoționale/@ Artrită reumatoidă/@ Osteoartrită
sau alte forme de reumatism/@ Boală renală cronică]?
AGE WHEN CONDITION STARTED
0..125

IF 97.00000000000001 IN PH006_DocCond

BLOCK

IF MN103_History = 0
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ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDBLOCK

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND NOT (MN103_History = 1)

ENDIF

IF piIndexSub = 10

ENDIF

Txt_FL_PH008

PH008_OrgCan
Ce organ sau parte a corpului este sau a fost afectată de cancer?

OP:
{CodeAll}
CANCER IN WHICH ORGANS
1. Creier
2. Cavitatea orală
3. Laringe
4. O altă parte a faringelui
5. Tiroida
6. Plămân
7. Sânul
8. Esofagul
9. Stomacul
10. Ficatul
11. Pancreasul
12. Rinichiul
13. Prostata
14. Testiculul
15. Ovarul
16. Colul uterin
17. Endometrul
18. Colonul sau rectul
19. Vezica urinară
20. Pielea
21. Limfom
22. Leucemie
97. Alt organ

Txt_FL_PH009

CHECK NOT (PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent) L107 " [Vârsta ar trebui să fie mai mică sau egală cu
vârsta respondentului] [{empty}]"

PH009_AgeCond
Aproximativ ce vârstă aveați când doctorul v-a informat prima oară că ați avut [@ un infarct sau alte boli de
inimă/@ tensiune arterială crescută/@ colesterol crescut/@ un accident vascular cerebral sau o boală vasculară
cerebrală/@ diabet sau nivel ridicat al zahărului în sânge/@ boală de plămâni cronică/@ cancer/@ ulcer gastric
sau duodenal/@ boala Parkinson/@ cataractă/@ fractură de șold/@ alte fracturi/@ boala Alzheimer, demență
sau alte tulburări de memorie serioase/@ Tulburări afective sau emoționale/@ Artrită reumatoidă/@ Osteoartrită
sau alte forme de reumatism/@ Boală renală cronică]?
AGE WHEN CONDITION STARTED
0..125
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BLOCK
Txt_FL_PH072

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition
[@ În cazul unor afecțiuni, am dori să știm exact ce s-a întâmplat în ultimii doi ani.@/]
De la interviul nostru din {FLLastInterviewMonthYear}, ați [@ avut un infarct/@ avut un accident vascular sau vi
s-a pus un diagnostic de boală cerebrală vasculară/@ fost diagnosticat cu cancer/@ suferit o fractură de șold]?
HAD CONDITION
1. Da
5. Nu

IF piIndex = 3

ENDIFTxt_FL_PH076

Txt_FL_PH080

PH080_OrgCan
Ce organ sau parte a corpului este sau a fost afectată de cancer?

OP:
{CodeAll}
CANCER IN WHICH ORGANS
1. Creier
2. Cavitatea orală
3. Laringe
4. O altă parte a faringelui
5. Tiroida
6. Plămân
7. Sânul
8. Esofagul
9. Stomacul
10. Ficatul
11. Pancreasul
12. Rinichiul
13. Prostata
14. Testiculul
15. Ovarul
16. Colul uterin
17. Endometrul
18. Colonul sau rectul
19. Vezica urinară
20. Pielea
21. Limfom
22. Leucemie
97. Alt organ

PH076_YearCondition
În ce an a avut loc cel mai recent [@ infarct/@ accident vascular cerebral sau boală vasculară cerebrală/@
cancer/@ fractură de șold]?
YEAR MOST RECENT CONDITION
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
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ENDBLOCK
BLOCK

ENDIF

Txt_FL_PH071

5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014
10. 2015
11. 2016
12. 2017

PH077_MonthCondition
În ce lună s-a întâmplat?
MONTH MOST RECENT CONDITION
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie

PH071_HadConditionHowMany
Cât de multe [@ infarcte/@ accidente vasculare sau boli vasculare cerebrale/@ cancere/@ fracturi de șold] ați
avut de când am vorbit cu dumneavoastră în {FLLastInterviewMonthYear}?
HOW MANY
1. 1
2. 2
3. 3 sau mai multe

Txt_FL_PH072

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition
[@ În cazul unor afecțiuni, am dori să știm exact ce s-a întâmplat în ultimii doi ani.@/]
De la interviul nostru din {FLLastInterviewMonthYear}, ați [@ avut un infarct/@ avut un accident vascular sau vi
s-a pus un diagnostic de boală cerebrală vasculară/@ fost diagnosticat cu cancer/@ suferit o fractură de șold]?
HAD CONDITION
1. Da
5. Nu

IF piIndex = 3
Txt_FL_PH080

PH080_OrgCan
Ce organ sau parte a corpului este sau a fost afectată de cancer?
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ENDIFTxt_FL_PH076

OP:
{CodeAll}
CANCER IN WHICH ORGANS
1. Creier
2. Cavitatea orală
3. Laringe
4. O altă parte a faringelui
5. Tiroida
6. Plămân
7. Sânul
8. Esofagul
9. Stomacul
10. Ficatul
11. Pancreasul
12. Rinichiul
13. Prostata
14. Testiculul
15. Ovarul
16. Colul uterin
17. Endometrul
18. Colonul sau rectul
19. Vezica urinară
20. Pielea
21. Limfom
22. Leucemie
97. Alt organ

PH076_YearCondition
În ce an a avut loc cel mai recent [@ infarct/@ accident vascular cerebral sau boală vasculară cerebrală/@
cancer/@ fractură de șold]?
YEAR MOST RECENT CONDITION
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014
10. 2015
11. 2016
12. 2017

PH077_MonthCondition
În ce lună s-a întâmplat?
MONTH MOST RECENT CONDITION
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
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ENDBLOCK
BLOCK

ENDIF

Txt_FL_PH071

9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie

PH071_HadConditionHowMany
Cât de multe [@ infarcte/@ accidente vasculare sau boli vasculare cerebrale/@ cancere/@ fracturi de șold] ați
avut de când am vorbit cu dumneavoastră în {FLLastInterviewMonthYear}?
HOW MANY
1. 1
2. 2
3. 3 sau mai multe

Txt_FL_PH072

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition
[@ În cazul unor afecțiuni, am dori să știm exact ce s-a întâmplat în ultimii doi ani.@/]
De la interviul nostru din {FLLastInterviewMonthYear}, ați [@ avut un infarct/@ avut un accident vascular sau vi
s-a pus un diagnostic de boală cerebrală vasculară/@ fost diagnosticat cu cancer/@ suferit o fractură de șold]?
HAD CONDITION
1. Da
5. Nu

IF piIndex = 3
Txt_FL_PH080

PH080_OrgCan
Ce organ sau parte a corpului este sau a fost afectată de cancer?

OP:
{CodeAll}
CANCER IN WHICH ORGANS
1. Creier
2. Cavitatea orală
3. Laringe
4. O altă parte a faringelui
5. Tiroida
6. Plămân
7. Sânul
8. Esofagul
9. Stomacul
10. Ficatul
11. Pancreasul
12. Rinichiul
13. Prostata
14. Testiculul
15. Ovarul
16. Colul uterin
17. Endometrul
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ENDBLOCK
BLOCK

ENDIF

ENDIFTxt_FL_PH076

Txt_FL_PH071

18. Colonul sau rectul
19. Vezica urinară
20. Pielea
21. Limfom
22. Leucemie
97. Alt organ

PH076_YearCondition
În ce an a avut loc cel mai recent [@ infarct/@ accident vascular cerebral sau boală vasculară cerebrală/@
cancer/@ fractură de șold]?
YEAR MOST RECENT CONDITION
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014
10. 2015
11. 2016
12. 2017

PH077_MonthCondition
În ce lună s-a întâmplat?
MONTH MOST RECENT CONDITION
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie

PH071_HadConditionHowMany
Cât de multe [@ infarcte/@ accidente vasculare sau boli vasculare cerebrale/@ cancere/@ fracturi de șold] ați
avut de când am vorbit cu dumneavoastră în {FLLastInterviewMonthYear}?
HOW MANY
1. 1
2. 2
3. 3 sau mai multe

Txt_FL_PH072
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IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition
[@ În cazul unor afecțiuni, am dori să știm exact ce s-a întâmplat în ultimii doi ani.@/]
De la interviul nostru din {FLLastInterviewMonthYear}, ați [@ avut un infarct/@ avut un accident vascular sau vi
s-a pus un diagnostic de boală cerebrală vasculară/@ fost diagnosticat cu cancer/@ suferit o fractură de șold]?
HAD CONDITION
1. Da
5. Nu

IF piIndex = 3

ENDIFTxt_FL_PH076

Txt_FL_PH080

PH080_OrgCan
Ce organ sau parte a corpului este sau a fost afectată de cancer?

OP:
{CodeAll}
CANCER IN WHICH ORGANS
1. Creier
2. Cavitatea orală
3. Laringe
4. O altă parte a faringelui
5. Tiroida
6. Plămân
7. Sânul
8. Esofagul
9. Stomacul
10. Ficatul
11. Pancreasul
12. Rinichiul
13. Prostata
14. Testiculul
15. Ovarul
16. Colul uterin
17. Endometrul
18. Colonul sau rectul
19. Vezica urinară
20. Pielea
21. Limfom
22. Leucemie
97. Alt organ

PH076_YearCondition
În ce an a avut loc cel mai recent [@ infarct/@ accident vascular cerebral sau boală vasculară cerebrală/@
cancer/@ fractură de șold]?
YEAR MOST RECENT CONDITION
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
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ENDIFTxt_FL_PH089

CHECK NOT ((PH089_Frailty_Symptoms.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH089_Frailty_Symptoms)) L107 " [Nu puteți
selecta „Niciunul de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

Txt_FL_PH071

8. 2013
9. 2014
10. 2015
11. 2016
12. 2017

PH077_MonthCondition
În ce lună s-a întâmplat?
MONTH MOST RECENT CONDITION
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie

PH071_HadConditionHowMany
Cât de multe [@ infarcte/@ accidente vasculare sau boli vasculare cerebrale/@ cancere/@ fracturi de șold] ați
avut de când am vorbit cu dumneavoastră în {FLLastInterviewMonthYear}?
HOW MANY
1. 1
2. 2
3. 3 sau mai multe

PH089_Frailty_Symptoms
Vă rog să vă uitați la fișa 33.
În ultimele șase luni cel puțin, v-a deranjat vreuna din afecțiunile de pe această fișă? Vă rog să îmi spuneți numărul
sau numerele.

OP:
{CodeAll}
BOTHERED BY SYMPTOMS
1. Cădere
2. Frică de cădere
3. Amețeală, leșin sau pierdere a cunoștinței
4. Oboseală
96. Niciuna
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IF MN103_History = 0

ENDIFTxt_FL_PH011

Txt_FL_PH084

IF PH084_TroubledPain = a1

ENDIF

PH084_TroubledPain
Vă deranjează durerea?
TROUBLED BY PAIN
1. Da
5. Nu

IF MN103_History = 0

ENDIFTxt_FL_PH087

CHECK NOT ((PH087_PainJointLoc.CARDINAL > 1) AND (7 IN PH087_PainJointLoc)) L107 " {FLError[49]}
{FLErrorExtended[49]}"

PH085_PainLevel
Cât de gravă este durerea în majoritatea timpului? Este...

OP:
{ReadOut}
HOW BAD PAIN
1. Ușoară
3. Moderată
5. Acută

PH087_PainJointLoc
Priviți fișa 34.
În ce parte a corpului simțiți durere?

OP:
{CodeAll}
SIX MONTHS BOTHERED BY PAIN
1. Spate
2. Șolduri
3. Genunchi
4. Alte încheieturi
5. Gură/Dinți
6. Alte părți ale corpului, dar nu încheieturi
7. Peste tot

PH011_CurrentDrugs
Următoarea noastră întrebare este despre medicamentele pe care este posibil să le luați. Vă rog să vă uitați la fișa
35. În momentul de față luați medicamente @bcel puțin o dată pe săptămână@b pentru problemele menționate pe
această fișă?

OP:
{CodeAll}
CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK
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CHECK NOT ((PH011_CurrentDrugs.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH011_CurrentDrugs)) L107 " [Nu puteți selecta
„Niciunul de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF NOT (96 IN PH011_CurrentDrugs)

ENDIFTxt_FL_PH012

CHECK NOT (((PH012_Weight >= 125) OR (PH012_Weight <= 40)) AND (PH012_Weight = RESPONSE)) L107 " [Vă
rog să confirmați: Greutatea Respondentului] {PH012_Weight} [kilograme, este corect Dacă nu, reveniți la răspunsul
anterior și corectați-l.]"
Txt_FL_PH065

IF PH065_CheckLossWeight = a1

1. Medicamente pentru colesterol ridicat
2. Medicamente pentru tensiune arterială ridicată
3. Medicamente pentru boli coronariene si cerebrovasculare
4. Medicamente pentru alte boli de inimă
6. Medicamente pentru diabet
7. Medicamente pentru dureri sau inflamații ale încheieturilor
8. Medicamente pentru alte tipuri de durere (ex. dureri de cap, dureri de spate etc.)
9. Medicamente pentru probleme legate de somn
10. Medicamente pentru anxietate sau depresie
11. Medicamente pentru osteoporoză
13. Medicamente pentru arsuri stomacale
14. Medicamente pentru bronșită cronică
15. Medicamente pentru suprimarea inflamațiilor (doar glucocorticoizi și steroizi)
96. Niciuna
97. Alte medicamente, care nu au fost încă menționate

Txt_FL_PH082

PH082_PolyPharmacy
Luați cel puțin cinci medicamente @Bdiferite@B într-o zi obișnuită?
Vă rog să cuprindeți medicamentele prescrise de medicul dumneavoastră, medicamente pe care le cumpărați fără
rețetă, și suplimentele nutritive precum vitaminele și mineralele.
AT LEAST FIVE PER DAY
1. Da
5. Nu

PH012_Weight
Aproximativ ce greutate aveți?

OP:
Greutatea în kilograme
WEIGHT OF RESPONDENT
0..250

PH065_CheckLossWeight
Ați pierdut din greutate în ultimele 12 luni?
CHECK LOSS WEIGHT
1. Da
5. Nu

Txt_FL_PH095

PH095_HowMuchLostWeight
Ce greutate ați pierdut?
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ENDBLOCK
BLOCK

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

Txt_FL_PH066

OP:
Doar greutatea pierdută în KG, de ex. 1 kg 2 kg 3 kg ș.a.m.d.
HOW MUCH LOSS WEIGHT
1..50

PH066_ReasonLostWeight
De ce ați slăbit?

OP:
{ReadOut}
REASON LOST WEIGHT
1. Din cauza bolii
2. Ați urmat o dietă specială
3. Atât din cauza bolii, cât și pentru că ați urmat o dietă specială
97. Alte motive pentru pierderea în greutate

Txt_FL_PH013

CHECK NOT (((PH013_HowTall >= 200) OR (PH013_HowTall <= 130)) AND (PH013_HowTall = RESPONSE)) L107
" {FLError[41]} {FLErrorExtended[41]} {PH013_HowTall} {FLError[46]} {FLErrorExtended[46]}"

PH013_HowTall
Ce înălțime aveți?

OP:
Lungime în centimetri
HOW TALL ARE YOU?
60..230

IF MN103_History = 0
Txt_FL_PH041

IF PH041_UseGlasses = a1

PH041_UseGlasses
Obișnuiți să purtați ochelari sau lentile de contact?

OP:
toate tipurile de ochelari, de asemenea și ochelarii folosiți doar la citit.
USE GLASSES
1. Da
5. Nu

Txt_FL_PH690

PH690_BifocGlasLenses
Ce tipuri de ochelari sau lentile de contact purtați?
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ENDIF
IF (PH041_UseGlasses = a5) OR ((a2 IN PH690_BifocGlasLenses) AND (PH690_BifocGlasLenses.CARDINAL = 1))

ELSE

ENDIF
IF (PH041_UseGlasses = a5) OR ((a3 IN PH690_BifocGlasLenses) AND (PH690_BifocGlasLenses.CARDINAL = 1))

IF ((a1 IN PH690_BifocGlasLenses) OR (a2 IN PH690_BifocGlasLenses)) OR (a4 IN PH690_BifocGlasLenses)
ENDIF

OP:
{CodeAll} {ReadOut}
USE BIFOCAL GLASSES/LENSES
1. Lentile bifocale sau ochelari progresivi sau lentile de contact
2. Ochelari sau lentile de contact pentru citit (ochelari de vedere cu lentile monofocale)
3. Ochelari sau lentile de contact pentru distanță (ochelari de vedere cu lentile monofocale)
4. Alți ochelari sau lentile de contact

Txt_FL_PH043

PH043_EyeSightDist
Cât de bună este vederea dumneavoastră la distanță, cum ar fi, de exemplu, recunoașterea unui prieten pe partea
cealaltă a străzii {FL_PH043_1}? Ați spune că este...

OP:
{ReadOut}
EYESIGHT DISTANCE
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
5. Slab/ă

Txt_FL_PH043

PH043_EyeSightDist
Cât de bună este vederea dumneavoastră la distanță, cum ar fi, de exemplu, recunoașterea unui prieten pe partea
cealaltă a străzii {FL_PH043_1}? Ați spune că este...

OP:
{ReadOut}
EYESIGHT DISTANCE
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
5. Slab/ă

Txt_FL_PH044

PH044_EyeSightPap
Cât de bună este vederea dumneavoastră de aproape, de exemplu, atunci când citiți un articol obișnuit de ziar
{FL_PH044_1}?
Ați spune că este...

OP:
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ELSE

ENDIFTxt_FL_PH745

IF PH745_HaveHearingAid = a1

ENDIFTxt_FL_PH046

{ReadOut}
EYESIGHT READING
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
5. Slab/ă

Txt_FL_PH044

PH044_EyeSightPap
Cât de bună este vederea dumneavoastră de aproape, de exemplu, atunci când citiți un articol obișnuit de ziar
{FL_PH044_1}?
Ați spune că este...

OP:
{ReadOut}
EYESIGHT READING
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
5. Slab/ă

PH745_HaveHearingAid
Aveți aparat auditiv?
HAVE HEARING AID
1. Da
5. Nu

Txt_FL_PH045

PH045_UseHearingAid
Purtați aparat auditiv de obicei?
USE HEARING AID
1. Da
5. Nu

PH046_Hearing
[@ Folosiți, ca de obicei, un aparat auditiv] pentru urechi?

OP:
{ReadOut}
HEARING
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
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ENDIFTxt_FL_PH048

CHECK NOT ((PH048_HeADLa.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH048_HeADLa)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul de
mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"
Txt_FL_PH049

CHECK NOT ((PH049_HeADLb.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH049_HeADLb)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul de
mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

5. Slab/ă

PH048_HeADLa
Vă rog să vă uitați la fișa 36.
Vă rog să îmi spuneți dacă aveți probleme la efectuarea uneia dintre activitățile de zi cu zi de pe acestă fișă. Nu țineți
cont de problemele care credeți că durează mai puțin de trei luni.

OP:
Sondare: mai sunt și altele?
{CodeAll}
HEALTH AND ACTIVITIES
1. Mersul pe jos a 100 de metri
2. Șezutul pentru aproximativ două ore
3. Ridicatul în picioare de pe scaun după o ședere îndelungată
4. Urcatul mai multor etaje fără întrerupere
5. Urcatul unui etaj fără întrerupere
6. Aplecarea, îngenuncherea sau ghemuirea
7. Atingerea sau întinderea brațelor deasupra nivelului umărului
8. Tragerea sau împingerea unor obiecte mari, cum ar fi un scaun de sufragerie
9. Ridicarea sau transportarea greutăților mai mari de 5 kg/10 livre, cum sunt sacoșele grele cu alimente
10. Ridicarea unei monede mici de pe o masă
96. Niciuna dintre acestea

PH049_HeADLb
Vă rog să vă uitați la fișa 37.
Vă rog să îmi spuneți dacă aveți probleme cu aceste activități din cauza unei probleme fizice, mentale, emoționale
sau de memorie. Din nou, nu țineți cont și de problemele care credeți că durează mai puțin de trei luni.

OP:
Sondare: mai sunt și altele?
{CodeAll}
MORE HEALTH AND ACTIVITIES
1. La îmbrăcat, inclusiv la încălțatul pantofilor și al șosetelor
2. La mersul de-a lungul camerei
3. La îmbăiat sau la duş
4. La hrănit, de exemplu la tăierea alimentelor
5. La așezarea sau ridicarea din pat
6. La folosirea toaletei, inclusiv la urcarea şi coborârea de pe aceasta
7. La folosirea unei hărți pentru a se descurca într-un loc necunoscut
8. La prepararea unei mese calde
9. La cumpărarea de alimente
10. La efectuarea unui apel telefonic
11. La administrarea medicamentelor
12. La efectuarea de activități casnice în jurul casei sau în grădină
13. La gestionarea banilor, de exemplu plata facturilor și evidența cheltuielilor
14. La părăsirea casei în mod individual și accesarea serviciilor de transport în comun
15. La spălarea rufelor personale
96. Niciuna dintre acestea
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IF MN103_History = 0

IF NOT ((((96 IN PH048_HeADLa) OR (PH048_HeADLa = DONTKNOW)) OR (PH048_HeADLa = REFUSAL)) AND
(((96 IN PH049_HeADLb) OR (PH049_HeADLb = DONTKNOW)) OR (PH049_HeADLb = REFUSAL)))
Txt_FL_PH050

IF PH050_HelpAct = a1

ENDIFTxt_FL_PH059

CHECK NOT ((PH059_UseAids.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH059_UseAids)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF a97 IN PH059_UseAids

PH050_HelpAct
Referitor la activitățile cu care aveți probleme, vă ajută cineva vreodată cu aceste activități?

OP:
Țineți cont de [@ partenerul/@ partenera] dumneavoastră sau de alte persoane din gospodărie
HELP ACTIVITIES
1. Da
5. Nu

Txt_FL_PH051

PH051_HelpMeetsN
Ați putea spune că ajutorul primit corespunde nevoilor dumneavoastră?

OP:
{ReadOut}
HELP MEETS NEEDS
1. De fiecare dată
2. De obicei
3. Uneori
4. Foarte rar

PH059_UseAids
Vă rog să vă uitați la fișa 38 Folosiți vreunul din articolele de pe această fișă?

OP:
Nr. 7. Țineți cont doar de alarmele personale folosite pentru a solicita asistență după căderi etc.
USE OF AIDS
1. Un băț sau baston
2. Un cadru sau suport de umblat
3. Un scaun cu rotile manual
4. Un scaun cu rotile electric
5. Un cărucior sau electromobil
6. Instrumente speciale pentru hrănit
7. Alarmă personală
8. Bare, dispozitive de prindere, balustrade (pentru facilitarea mișcărilor și menținerea echilibrului)
9. Scaun de toaletă ridicat cu/fără brațe
10. Scutece pentru adulți
96. Niciuna dintre acestea
97. alte articole (specificați)
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ENDIF
IF (CF IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDBLOCK

ENDBLOCK

System preset value PH902_TimeStampEnd
IF PH902_TimeStampEnd = EMPTY AND PH054_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

PH659_UseAidsOther
Ce alte articole?
USE OF AIDS
STRING

PH054_IntCheck

OP:
VERIFICAȚI:
Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul

BLOCK

System preset value CF901_TimeStampStart
IF CF901_TimeStampStart = EMPTY AND CF019_CFInstruct <> EMPTY
ENDIF
IF Sec_CF1.CF007_Learn1Intro = RESPONSE

CF019_CFInstruct

OP:
Aceasta este cea de a doua secțiunea de testare cognitivă: în timp ce completați această secțiune, asigurați-vă că nu
sunt prezente terțe persoane.
Începutul unei @BSecțiuni fără reprezentant interpus@B. Nu este permisă participarea reprezentantului. În cazul în
care respondentul nu este capabil să răspundă la oricare dintre aceste întrebări pe cont propriu, apăsați
@BCTRL-K@B la fiecare întrebare.
INSTRUCTION FOR CF
1. Continuați

IF MN025_RandomCF102 = 1
Txt_FL_CF113
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ELSE

CHECK CF113_Learn4.CARDINAL > 0 L107 " [Introduceți o valoare]"
CHECK NOT ((CF113_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF113_Learn4)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul de
mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF 96 IN CF113_Learn4
ELSE
ENDIF

CF113_Learn4
Cu puțin timp în urmă v-am citit o listă de cuvinte, iar dumneavoastră le-ați repetat pe acelea pe care vi le-ați amintit.
Vă rog să îmi spuneți oricare din cuvintele pe care vi le amintiți acum.

OP:
Scrieți cuvintele pe foaia primită. Permiteți până la un minut pentru a-și aminti. Introduceți cuvintele pe care
respondentul și le amintește corect.
TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL
1. ^FLMovies[17]
2. ^FLMovies[18]
3. ^FLMovies[19]
4. ^FLMovies[20]
5. ^FLMovies[21]
6. ^FLMovies[22]
7. ^FLMovies[23]
8. ^FLMovies[24]
9. ^FLMovies[25]
10. ^FLMovies[26]
96. ^FLDefault[67]

IF MN025_RandomCF102 = 2
Txt_FL_CF114

CHECK CF114_Learn4.CARDINAL > 0 L107 " [Introduceți o valoare]"
CHECK NOT ((CF114_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF114_Learn4)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul de
mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF 96 IN CF114_Learn4

CF114_Learn4
Cu puțin timp în urmă v-am citit o listă de cuvinte, iar dumneavoastră le-ați repetat pe acelea pe care vi le-ați
amintit. Vă rog să îmi spuneți oricare din cuvintele pe care vi le amintiți acum.

OP:
Scrieți cuvintele pe foaia primită. Permiteți până la un minut pentru a-și aminti. Introduceți cuvintele pe care
respondentul și le amintește corect.
TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL
1. ^FLMovies[27]
2. ^FLMovies[28]
3. ^FLMovies[29]
4. ^FLMovies[30]
5. ^FLMovies[31]
6. ^FLMovies[32]
7. ^FLMovies[33]
8. ^FLMovies[34]
9. ^FLMovies[35]
10. ^FLMovies[36]
96. ^FLDefault[67]
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ELSE

ELSE
ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 3

ELSE

Txt_FL_CF115

CHECK CF115_Learn4.CARDINAL > 0 L107 " [Introduceți o valoare]"
CHECK NOT ((CF115_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF115_Learn4)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul de
mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF 96 IN CF115_Learn4
ELSE
ENDIF

CF115_Learn4
Cu puțin timp în urmă v-am citit o listă de cuvinte, iar dumneavoastră le-ați repetat pe acelea pe care vi le-ați
amintit. Vă rog să îmi spuneți oricare din cuvintele pe care vi le amintiți acum.

OP:
Scrieți cuvintele pe foaia primită. Permiteți până la un minut pentru a-și aminti. Introduceți cuvintele pe care
respondentul și le amintește corect.
TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL
1. ^FLMovies[37]
2. ^FLMovies[38]
3. ^FLMovies[39]
4. ^FLMovies[40]
5. ^FLMovies[41]
6. ^FLMovies[42]
7. ^FLMovies[43]
8. ^FLMovies[44]
9. ^FLMovies[45]
10. ^FLMovies[46]
96. ^FLDefault[67]

Txt_FL_CF116

CF116_Learn4
Cu puțin timp în urmă v-am citit o listă de cuvinte, iar dumneavoastră le-ați repetat pe acelea pe care vi le-ați
amintit. Vă rog să îmi spuneți oricare din cuvintele pe care vi le amintiți acum.

OP:
Scrieți cuvintele pe foaia primită. Permiteți până la un minut pentru a-și aminti. Introduceți cuvintele pe care
respondentul și le amintește corect.
TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL
1. ^FLMovies[47]
2. ^FLMovies[48]
3. ^FLMovies[49]
4. ^FLMovies[50]
5. ^FLMovies[51]
6. ^FLMovies[52]
7. ^FLMovies[53]
8. ^FLMovies[54]
9. ^FLMovies[55]
10. ^FLMovies[56]
96. ^FLDefault[67]

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

228 von 491 19.05.17, 15:50



ENDIF
IF (BR IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

ENDIF

System preset value CF902_TimeStampEnd
IF CF902_TimeStampEnd = EMPTY AND CF719_EndNonProxy <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

CHECK CF116_Learn4.CARDINAL > 0 L107 " [Introduceți o valoare]"
CHECK NOT ((CF116_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF116_Learn4)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul de
mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF 96 IN CF116_Learn4
ELSE
ENDIF

CF719_EndNonProxy

OP:
VERIFICAȚI: Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
NON PROXY
1. Doar respondentul
2. Secțiune necompletată (Interviu cu reprezentantul)

IF MN103_History = 0

BLOCK

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (Preload.PRELOAD_BR002_StillSmoking = a1)) OR (BR001_EverSmokedDaily =
a1)

Txt_FL_BR001

BR001_EverSmokedDaily
Următoarele întrebări se referă la consumul de țigări și băuturi alcoolice. Ați fumat vreodată țigări, trabucuri, țigarete
de foi
sau pipă, în fiecare zi, pe o perioadă de cel puțin un an?
EVER SMOKED DAILY
1. Da
5. Nu

Txt_FL_BR002

BR002_StillSmoking
[@ Următoarele întrebări se referă la consumul de țigări și băuturi alcoolice.]
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ENDIF
System preset value BR901_TimeStampStart
IF BR901_TimeStampStart = EMPTY AND (BR001_EverSmokedDaily <> EMPTY OR BR002_StillSmoking <>
EMPTY)
ENDIFTxt_FL_BR039

IF BR002_StillSmoking = a1

ENDIF
IF BR002_StillSmoking = RESPONSE

ENDIF

În prezent, fumați?
SMOKE AT THE PRESENT TIME
1. Da
5. Nu

Txt_FL_BR003

BR003_HowManyYearsSmoked
Câţi ani aţi fumat în total?

OP:
Nu ţineţi cont de perioadele în care nu aţi fumat
Cod 1, dacă respondentul a fumat mai puțin de un an
HOW MANY YEARS SMOKED
1..99

Txt_FL_BR005

IF 1 IN BR005_WhatSmoke

ENDIF

BR005_WhatSmoke
Ce [@ fumați/@ ați fumat înainte de a vă lăsa]?

OP:
Țigările le cuprind și pe cele rulate de utilizator {ReadOut} {CodeAll}
WHAT DO OR DID YOU SMOKE
1. Țigări
2. Pipă
3. Trabucuri sau țigarete de foi
4. Țigări electronice cu soluție de nicotină.

Txt_FL_BR006

BR006_AmManCig
Câte țigări [@ fumați/@ ați fumat] în medie pe zi?
AVERAGE AMOUNT OF CIGARETTES PER DAY
0..120

BR039_Drinklastsevendays
În ultimele 7 zile, ați consumat cel puțin o băutură alcoolică?
ANY DRINK LAST SEVEN DAYS
1. Da
5. Nu
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IF BR039_Drinklastsevendays = a1

ENDIFTxt_FL_BR623

Txt_FL_BR015

Txt_FL_BR016

Txt_FL_BR026

Txt_FL_BR040

BR040_Drinklastsevendays
Vă rog să vă uitați la cardul 39, pe care sunt afișate unitățile standard ale băuturilor alcoolice. În ultimele 7 zile, câte
unități de băuturi alcoolice ați consumat în total?

OP:
Deschideți broșura și calculați nr. de unități/săptămână împreună cu respondentul. Dacă nu s-a consumat deloc,
introduceți „0”. Rotunjiți la cel mai apropiat număr întreg.
HOW OFTEN DRINKS LAST SEVEN DAYS
0..200

BR623_SixOrMoreDrinks
Vă rog să vă uitați la fișa 40
În ultimele trei luni, cât de des ați consumat șase sau mai multe unități de alcool la o singură ocazie?
HOW OFTEN SIX OR MORE DRINKS LAST 3 MONTHS
1. Zilnic sau aproape zilnic
2. Cinci sau șase zile pe săptămână
3. Trei sau patru zile pe săptămână
4. O dată sau de două ori pe săptămână
5. O dată sau de două ori pe lună
6. Mai puțin de o dată pe lună
7. Deloc în ultimele 3 luni

BR015_PartInVigSprtsAct
Am dori să ne spuneți despre câtă activitate fizică desfășurați zilnic. Cât de des desfășurați @Bactivitate fizică
intensă@B, cum ar fi sporturi, muncă casnică solicitantă sau o slujbă care presupune activitate fizică?

OP:
{ReadOut}
SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS
1. Mai mult decât o dată pe săptămână
2. O dată pe săptămână
3. Între una și trei ori pe lună
4. Aproape niciodată, sau niciodată

BR016_ModSprtsAct
Cât de des desfășurați activități care necesită un nivel @Bmoderat@B de energie, cum ar fi grădinăritul, curățarea
mașinii sau plimbatul?

OP:
{ReadOut}
ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY
1. Mai mult decât o dată pe săptămână
2. O dată pe săptămână
3. Între una și trei ori pe lună
4. Aproape niciodată, sau niciodată
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Txt_FL_BR027

Txt_FL_BR028

IF (BR028_MeatWeek > a2) AND (MN032_socex = 1)

ENDIFTxt_FL_BR029

BR026_DairyProd
Vă rog să vă uitați la fișa 41 Într-o @bsăptămână@b obișnuită, de câte ori consumați o porție de produse lactate,
cum ar fi un pahar de lapte, brânză într-un sandvici, o cană de iaurt sau o cutie cu suplimente bogate în proteine?
HOW OFTEN SERVING OF DAIRY PRODUCTS
1. Zilnic
2. De 3-6 ori pe săptămână
3. De două ori pe săptămână
4. O dată pe săptămână
5. Mai puțin decât o dată pe săptămână

BR027_LegumesEggs
(Vă rog să vă uitați la fișa 41.) Într-o săptămână obișnuită, de câte ori consumați o porție de leguminoase, fasole sau
ouă?
HOW OFTEN A WEEK SERVING OF LEGUMES OR EGGS
1. Zilnic
2. De 3-6 ori pe săptămână
3. De două ori pe săptămână
4. O dată pe săptămână
5. Mai puțin decât o dată pe săptămână

BR028_MeatWeek
(Vă rog să vă uitați la fișa 41.) Într-o săptămână obișnuită, de câte ori consumați carne, pește sau păsări de curte?
HOW OFTEN A DAY DO YOU EAT MEAT, FISH OR POULTRY
1. Zilnic
2. De 3-6 ori pe săptămână
3. De două ori pe săptămână
4. O dată pe săptămână
5. Mai puțin decât o dată pe săptămână

Txt_FL_BR033

BR033_MeatAfford
Ați spune că nu consumați carne, pește sau păsări de curte mai des deoarece...

OP:
{ReadOut}
MEAT AFFORD
1. nu vă permiteți să îl/o consumați mai des
2. din alte motive

BR029_FruitsVegWeek
(Vă rog să vă uitați la fișa 41.) Într-o săptămână obișnuită, cât de des consumați o porție de fructe sau legume?
HOW OFTEN A WEEK DO YOU CONSUME A SERVING OF FRUITS OR VEGETABLES
1. Zilnic
2. De 3-6 ori pe săptămână
3. De două ori pe săptămână
4. O dată pe săptămână
5. Mai puțin decât o dată pe săptămână
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ENDIF
IF (CF IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDIF

ENDBLOCK

System preset value BR902_TimeStampEnd
IF BR902_TimeStampEnd = EMPTY AND BR017_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

BR017_IntCheck

OP:
VERIFICAȚI:
Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
INTERVIEWER CHECK BR
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul

BLOCK

System preset value CF901_TimeStampStart
IF CF901_TimeStampStart = EMPTY AND CF019_CFInstruct <> EMPTY
ENDIF
IF MN103_History = 0

CF019_CFInstruct

OP:
Aceasta este secțiunea cu teste cognitive: când completați această secțiune, asigurați-vă că nu mai sunt alte persoane
de față.
Începutul unei secțiuni @Bfără alte persoane de față@B. Nu sunt permiși reprezentanți. Dacă respondentul/a nu poate
să răspundă la vreuna dintre aceste întrebări singur/ă, selectați @BCTRL-K@B la fiecare întrebare.
INSTRUCTION FOR CF
1. Continuați

Txt_FL_CF001

CF001_SRRead
Acum aș dori să vă întreb câteva lucruri despre abilitățile dumneavoastră de citire și de scriere. Cum v-ați aprecia
abilitățile de citire necesare pentru viața de zi cu zi? Ați spune că sunt...

OP:
{ReadOut}
SELF-RATED READING SKILLS
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
5. Slab/ă
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ENDIF

Txt_FL_CF006

Txt_FL_CF002

CF002_SRWrite
Cum v-ați aprecia abilitățile de scriere necesare pentru viața de zi cu zi? Ați spune că sunt...

OP:
{ReadOut}
SELF-RATED WRITING SKILLS
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
5. Slab/ă

CF003_DateDay
O porțiune a acestui studiu este dedicată memoriei persoanelor ȘI abilității lor de a cugeta. Mai întâi, am să vă întreb
despre data de azi. Ce zi a lunii este?

OP:
Codați dacă ziua lunii ( {FLDAY}) este menționată corect
DATE-DAY OF MONTH
1. Ziua lunii este menționată corect
2. Ziua lunii este menționată incorect/nu știe ziua

CF004_DateMonth
Ce lună este?

OP:
Codați dacă luna ( [FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]
/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]]) este menționată corect
DATE-MONTH
1. Lună este menționată corect
2. Lună este menționată incorect/nu știe luna

CF005_DateYear
Ce an este?

OP:
Codați dacă anul ( [STR (Year)]) este menționat corect.
DATE-YEAR
1. Anul este menționat corect
2. Anul este menționat incorect/nu știe anul

CF006_DayWeek
Îmi puteți spune ce zi a săptămânii este?

OP:
Răspuns corect: ( {FLTODAY})
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IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIFTxt_FL_CF007

System preset value CF104_Learn1
System preset value CF105_Learn1
System preset value CF106_Learn1
System preset value CF107_Learn1
System preset value CF904_Learn1Tot
System preset value CF905_Learn1Tot
System preset value CF906_Learn1Tot
System preset value CF907_Learn1Tot
System preset value CF102_Learn1
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

DAY OF THE WEEK
1. Ziua săptămânii este menționată corect
2. Ziua săptămânii este menționată incorect/nu știe ziua

Txt_FL_CF103

CF103_Memory
Cum v-ați aprecia memoria în momentul de față? Ați spune că este excelentă, foarte bună, bună, satisfăcătoare sau
slabă?
SELF-RATED WRITING SKILLS
1. Excelent/ă
2. Foarte bine/bună
3. Bine/Bună
4. Suficient/ă
5. Slab/ă

CF007_Learn1Intro
Acum am să citesc o listă de cuvinte de pe ecranul computerului. Am făcut lista lungă în mod intenționat, astfel încât
să îi fie greu oricui să își amintească toate cuvintele. Cele mai multe persoane își amintesc doar câteva. Vă rog să
ascultați cu atenție, deoarece grupul de cuvinte nu poate fi repetat. După ce termin, am să vă rog să pronunțați cu
voce tare cât mai multe cuvinte pe care vi le amintiți, în orice ordine. Este totul clar?

OP:
Asigurați-vă că aveți broșura la îndemână.
INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING
1. Continuați

Txt_FL_CF101

IF CF101_Learn1 = a1

CF101_Learn1
Sunteți pregătit/ă?

OP:
Așteptați să apară cuvintele pe ecran. Scrieți cuvintele pe foaia primită. Permiteți până la un minut pentru a-și aminti.
Introduceți cuvintele pe care respondentul și le amintește corect.
TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
1. Începeți testul

IF CF102_Learn1 = EMPTY
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ENDIF
IF MN025_RandomCF102 = 1

IF MN025_RandomCF102 = 1

ELSE

ENDIF

IF ACTIVELANGUAGE = L107
ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 2

ELSE

ENDIF

IF ACTIVELANGUAGE = L107
ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 3

ELSE

ENDIF

IF ACTIVELANGUAGE = L107
ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 4

ENDIF

IF ACTIVELANGUAGE = L107
ENDIF

CF102_Learn1

TEN WORDS LIST LEARNING SHOW MOVIE
1. Continuați

Txt_FL_CF104

CF104_Learn1
Acum vă rog să îmi spuneți toate cuvintele pe care vi le amintiți.

OP:
Scrieți cuvintele pe foaia furnizată. Introduceți cuvintele pe care respondentul și le reamintește în mod corect.
TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
1. ^FLMovies[17]
2. ^FLMovies[18]
3. ^FLMovies[19]
4. ^FLMovies[20]
5. ^FLMovies[21]
6. ^FLMovies[22]
7. ^FLMovies[23]
8. ^FLMovies[24]
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ELSE

CHECK CF104_Learn1.CARDINAL > 0 L107 " [Introduceți o valoare]"
CHECK NOT ((CF104_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF104_Learn1)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul de
mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF 96 IN CF104_Learn1
ELSE
ENDIF

9. ^FLMovies[25]
10. ^FLMovies[26]
96. ^FLDefault[67]

IF MN025_RandomCF102 = 2

ELSE

Txt_FL_CF105

CHECK CF105_Learn1.CARDINAL > 0 L107 " [Introduceți o valoare]"
CHECK NOT ((CF105_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF105_Learn1)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul de
mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF 96 IN CF105_Learn1
ELSE
ENDIF

CF105_Learn1
Acum vă rog să îmi spuneți toate cuvintele pe care vi le amintiți.

OP:
Scrieți cuvintele pe foaia furnizată. Introduceți cuvintele pe care respondentul și le reamintește în mod corect.
TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
1. ^FLMovies[27]
2. ^FLMovies[28]
3. ^FLMovies[29]
4. ^FLMovies[30]
5. ^FLMovies[31]
6. ^FLMovies[32]
7. ^FLMovies[33]
8. ^FLMovies[34]
9. ^FLMovies[35]
10. ^FLMovies[36]
96. ^FLDefault[67]

IF MN025_RandomCF102 = 3
Txt_FL_CF106

CF106_Learn1
Acum vă rog să îmi spuneți toate cuvintele pe care vi le amintiți.

OP:
Scrieți cuvintele pe foaia furnizată. Introduceți cuvintele pe care respondentul și le reamintește în mod corect.
TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
1. ^FLMovies[37]
2. ^FLMovies[38]
3. ^FLMovies[39]
4. ^FLMovies[40]
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ENDIF
System preset value CF010_AnimalsTxt_FL_CF009

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

CHECK CF106_Learn1.CARDINAL > 0 L107 " [Introduceți o valoare]"
CHECK NOT ((CF106_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF106_Learn1)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF 96 IN CF106_Learn1
ELSE
ENDIF

5. ^FLMovies[41]
6. ^FLMovies[42]
7. ^FLMovies[43]
8. ^FLMovies[44]
9. ^FLMovies[45]
10. ^FLMovies[46]
96. ^FLDefault[67]

IF MN025_RandomCF102 = 4

ENDIF

Txt_FL_CF107

CHECK CF107_Learn1.CARDINAL > 0 L107 " [Introduceți o valoare]"
CHECK NOT ((CF107_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF107_Learn1)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul
de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF 96 IN CF107_Learn1
ELSE
ENDIF

CF107_Learn1
Acum vă rog să îmi spuneți toate cuvintele pe care vi le amintiți.

OP:
Scrieți cuvintele pe foaia furnizată. Introduceți cuvintele pe care respondentul și le reamintește în mod corect.
TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
1. ^FLMovies[47]
2. ^FLMovies[48]
3. ^FLMovies[49]
4. ^FLMovies[50]
5. ^FLMovies[51]
6. ^FLMovies[52]
7. ^FLMovies[53]
8. ^FLMovies[54]
9. ^FLMovies[55]
10. ^FLMovies[56]
96. ^FLDefault[67]
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IF CF009_VerbFluIntro = a1

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (MN103_History = 0)

CF009_VerbFluIntro
Acum vă rog să numiți cât mai multe animale diferite la care vă puteți gândi. Aveți un minut la dispoziție.

Gata, începeți.

OP:
Acordați un singur minut. Dacă respondentul/a se oprește înainte de expirarea timpului, încurajați-l/o să se străduiască
să găsească mai multe cuvinte. Dacă nu spune nimic timp de 15 secunde, repetați instrucțiunile de bază („Vă rog să
îmi enumerați toate animalele la care vă puteți gândi”). Dacă instrucțiunea trebuie repetată, limita de timp va rămâne
neschimbată.
VERBAL FLUENCY INTRO
1. Continuați

IF CF010_Animals = EMPTY

ENDIF

IF ACTIVELANGUAGE = L107
ENDIF

CF010_Animals

OP:
Scorul este suma animalelor acceptate. Orice membru din regnul animal, fie că este real sau mitologic, este marcat
ca fiind corect, excepție făcând repetiile și numele proprii. Mai exact, se acceptă fiecare dintre următoarele: numele
unei specii și rasele asemănătoare din specie; denumirea masculului, femelei și a puilor din specie. Folosiți cod
pentru numele animalelor (0..100)
VERBAL FLUENCY SCORE
0..100

Txt_FL_CF011

CF011_IntroNum
Acum aș dori să vă adresez câteva întrebări care evaluează modul în care persoanele folosesc numerele în viața de
zi cu zi.

OP:
Dacă este necesar, încurajați respondentul/a să încerce să răspundă la toate întrebările de aritmetică
INTRODUCTION NUMERACY
1. Continuați

CF012_NumDis
Dacă șansa de îmbolnăvire este de 10%, câte persoane din 1000 (o mie) se presupune că se vor îmbolnăvi?

OP:
Nu citiți răspunsurile cu voce tare
NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000
1. 100
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IF CF012_NumDis <> a1

ENDIF
IF CF012_NumDis = a1

2. 10
3. 90
4. 900
97. Un alt răspuns

CF013_NumHalfPrice
În cursul unei promoții, un magazin își vinde toate articolele la jumătate de preț. Înainte de promoție, o canapea
costa 300 de [FLDefault[9]]. Cât va costa în timpul promoției?

OP:
Nu citiți răspunsurile cu voce tare
NUMERACY-HALF PRICE
1. 150 de ^FLCurr
2. 600 de ^FLCurr
97. Un alt răspuns

IF CF014_NumCar = a1

CF014_NumCar
Un vânzător de mașini de mâna a doua vinde o mașină cu 6,000 de [FLDefault[9]]. Aceasta reprezintă două treimi
din costul mașinii noi. Cât a costat mașina nouă?

OP:
Nu citiți răspunsurile cu voce tare
Respondentul/a nu trebuie să folosească creion și hârtie.
NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE
1. 9,000 ^FLCurr
2. 4,000 ^FLCurr
3. 8,000 ^FLCurr
4. 12,000 ^FLCurr
5. 18,000 ^FLCurr
97. Un alt răspuns

Txt_FL_CF015

CF015_Savings
Să considerăm că aveți 2000 de [FLDefault[9]] într-un cont de economii. Pe cont se câștigă o dobândă de zece la
sută pe an. Ce sumă veți avea în cont după doi ani?

OP:
Nu citiți răspunsurile cu voce tare
AMOUNT IN THE SAVINGS ACCOUNT
1. 2420 ^FLCurr
2. 2020 de ^FLCurr
3. 2040 de ^FLCurr
4. 2100 de ^FLCurr
5. 2200 ^FLCurr
6. 2400 ^FLCurr
97. Un alt răspuns
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ENDIF

IF (CF108_Serial < 99999998) AND NOT ((CF108_Serial = REFUSAL) OR (CF108_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

ENDIF

CF108_Serial
Haideți să încercăm acum niște operații de scădere. O sută minus 7 este egal cu cât?

OP:
Respondentul/a nu trebuie să folosească creion și hârtie.
Dacă R adaugă 7 în schimb, puteți repeta întrebarea.
NUMERACY-SUBTRACTION 1
0..999

IF (CF109_Serial < 99999998) AND NOT ((CF109_Serial = REFUSAL) OR (CF109_Serial = DONTKNOW))

CF109_Serial
Și șapte din aceasta

OP:
Aceasta este a doua scădere
NUMERACY-SUBTRACTION 2
0..999

IF (CF110_Serial < 99999998) AND NOT ((CF110_Serial = REFUSAL) OR (CF110_Serial = DONTKNOW))

CF110_Serial
Și șapte din aceasta

OP:
Aceasta este a treia scădere
NUMERACY-SUBTRACTION 3
0..999

IF (CF111_Serial < 99999998) AND NOT ((CF111_Serial = REFUSAL) OR (CF111_Serial = DONTKNOW))

CF111_Serial
Și șapte din aceasta

OP:
Aceasta este a patra scădere
NUMERACY-SUBTRACTION 4
0..999

CF112_Serial
Și șapte din aceasta

OP:
Aceasta este a cincea scădere
NUMERACY-SUBTRACTION 5
0..999
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ENDIF
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 1

ELSE

Txt_FL_CF113

CHECK CF113_Learn4.CARDINAL > 0 L107 " [Introduceți o valoare]"
CHECK NOT ((CF113_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF113_Learn4)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul de
mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF 96 IN CF113_Learn4
ELSE
ENDIF

CF113_Learn4
Cu puțin timp în urmă v-am citit o listă de cuvinte, iar dumneavoastră le-ați repetat pe acelea pe care vi le-ați amintit.
Vă rog să îmi spuneți oricare din cuvintele pe care vi le amintiți acum.

OP:
Scrieți cuvintele pe foaia primită. Permiteți până la un minut pentru a-și aminti. Introduceți cuvintele pe care
respondentul și le amintește corect.
TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL
1. ^FLMovies[17]
2. ^FLMovies[18]
3. ^FLMovies[19]
4. ^FLMovies[20]
5. ^FLMovies[21]
6. ^FLMovies[22]
7. ^FLMovies[23]
8. ^FLMovies[24]
9. ^FLMovies[25]
10. ^FLMovies[26]
96. ^FLDefault[67]

IF MN025_RandomCF102 = 2
Txt_FL_CF114

CF114_Learn4
Cu puțin timp în urmă v-am citit o listă de cuvinte, iar dumneavoastră le-ați repetat pe acelea pe care vi le-ați
amintit. Vă rog să îmi spuneți oricare din cuvintele pe care vi le amintiți acum.

OP:
Scrieți cuvintele pe foaia primită. Permiteți până la un minut pentru a-și aminti. Introduceți cuvintele pe care
respondentul și le amintește corect.
TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL
1. ^FLMovies[27]
2. ^FLMovies[28]
3. ^FLMovies[29]
4. ^FLMovies[30]
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ELSE

CHECK CF114_Learn4.CARDINAL > 0 L107 " [Introduceți o valoare]"
CHECK NOT ((CF114_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF114_Learn4)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul de
mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF 96 IN CF114_Learn4
ELSE
ENDIF

5. ^FLMovies[31]
6. ^FLMovies[32]
7. ^FLMovies[33]
8. ^FLMovies[34]
9. ^FLMovies[35]
10. ^FLMovies[36]
96. ^FLDefault[67]

IF MN025_RandomCF102 = 3

ELSE

Txt_FL_CF115

CHECK CF115_Learn4.CARDINAL > 0 L107 " [Introduceți o valoare]"
CHECK NOT ((CF115_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF115_Learn4)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul de
mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF 96 IN CF115_Learn4
ELSE
ENDIF

CF115_Learn4
Cu puțin timp în urmă v-am citit o listă de cuvinte, iar dumneavoastră le-ați repetat pe acelea pe care vi le-ați
amintit. Vă rog să îmi spuneți oricare din cuvintele pe care vi le amintiți acum.

OP:
Scrieți cuvintele pe foaia primită. Permiteți până la un minut pentru a-și aminti. Introduceți cuvintele pe care
respondentul și le amintește corect.
TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL
1. ^FLMovies[37]
2. ^FLMovies[38]
3. ^FLMovies[39]
4. ^FLMovies[40]
5. ^FLMovies[41]
6. ^FLMovies[42]
7. ^FLMovies[43]
8. ^FLMovies[44]
9. ^FLMovies[45]
10. ^FLMovies[46]
96. ^FLDefault[67]

Txt_FL_CF116

CF116_Learn4
Cu puțin timp în urmă v-am citit o listă de cuvinte, iar dumneavoastră le-ați repetat pe acelea pe care vi le-ați
amintit. Vă rog să îmi spuneți oricare din cuvintele pe care vi le amintiți acum.

OP:
Scrieți cuvintele pe foaia primită. Permiteți până la un minut pentru a-și aminti. Introduceți cuvintele pe care
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ENDIF

CHECK NOT ((CF018_IntCheck.CARDINAL > 1) AND (a1 IN CF018_IntCheck)) L107 " [Nu puteți selectat -doar
respondentul- cu nicio altă categorie] [{empty}]"
CHECK NOT ((Sec_CH.NumberOFReportedChildren = 0) AND (a3 IN CF018_IntCheck)) L107 " [Mai devreme ați
răspuns că nu aveți copii] [{empty}]"

ENDIF

ENDIF

ENDIF

CHECK CF116_Learn4.CARDINAL > 0 L107 " [Introduceți o valoare]"
CHECK NOT ((CF116_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF116_Learn4)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul de
mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF 96 IN CF116_Learn4
ELSE
ENDIF

respondentul și le amintește corect.
TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL
1. ^FLMovies[47]
2. ^FLMovies[48]
3. ^FLMovies[49]
4. ^FLMovies[50]
5. ^FLMovies[51]
6. ^FLMovies[52]
7. ^FLMovies[53]
8. ^FLMovies[54]
9. ^FLMovies[55]
10. ^FLMovies[56]
96. ^FLDefault[67]

CF017_Factors

OP:
Au existat factori care să fi afectat performanța respondentului/ei la teste?
Dacă doriți să comentați, folosiți CTRL+M
CONTEXTUAL FACTORS DURING THE COGNITIVE FUNCTION TEST
1. Da
5. Nu

CF018_IntCheck

OP:
Cine a fost prezent pe perioada acestei secșiuni?
{CodeAll}
WHO WAS PRESENT DURING CF
1. Doar respondentul/a
2. Partenerul/a prezent/ă
3. Copilul/iii prezent/i
4. Altă/e persoană/e
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ENDIF
IF (MH IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

System preset value CF902_TimeStampEnd
IF CF902_TimeStampEnd = EMPTY AND CF719_EndNonProxy <> EMPTY
ENDIF

CF719_EndNonProxy

OP:
VERIFICAȚI: Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
NON PROXY
1. Doar respondentul
2. Secțiune necompletată (Interviu cu reprezentantul)

IF MN103_History = 0

BLOCK
Txt_FL_MH001

System preset value MH901_TimeStampStart
IF MH901_TimeStampStart = EMPTY AND MH001_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_MH002

Txt_FL_MH003

MH001_Intro
Mai devreme am discutat despre sănătatea dumneavoastră fizică. Un alt indicator al sănătății îl reprezintă sănătatea
dumneavoastră emoțională sau starea de bine -- adică modul în care vă simțiți raportat la lucrurile care se întâmplă în
jurul dumneavoastră.

OP:
Începeți o @Bsecțiune fără reprezentanți interpuși@B. Nu sunt permiși reprezentanți interpuși. Dacă respondentul/a
nu este prezent/ă sau nu își poate exprima acordul pentru participarea de unul/una singur/ă, selectați @BCTRL-K@B
la fiecare întrebare.
INTRO MENTAL HEALTH
1. Continuați

MH002_Depression
În ultima lună, ați avut stări de tristețe sau deprimare?

OP:
Dacă participantul/a solicită clarificări, răspundeți „prin tristețe sau deprimare ne referim la nefericire, descurajare sau
cu moralul scăzut”.
DEPRESSION
1. Da
5. Nu

MH003_Hopes
Care sunt speranțele dumneavoastră pentru viitor?
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Txt_FL_MH004

Txt_FL_MH005

IF MH005_Guilt = a3

ENDIFTxt_FL_MH007

Txt_FL_MH008

OP:
Observați doar dacă se menționează sau nu speranțe
HOPES FOR THE FUTURE
1. S-au menționat speranțe
2. Nu s-au menționat speranțe

MH004_WishDeath
În ultima lună, v-ați simțit ca și cum ați fi preferat să fiți [@ mort/@ moartă]?
FELT WOULD RATHER BE DEAD
1. Orice mențiuni despre sentimente de sinucidere sau dorința de a fi mort/moartă
2. Nu există astfel de sentimente

MH005_Guilt
Aveți tendința de a vă acuza sau de a vă simți [@ vinovat/@ vinovată] pentru ceva?
FEELS GUILTY
1. Vinovăție excesivă sau autoculpabilizare evidente
2. Nu există astfel de sentimente
3. Menționări de vinovăție sau de autoculpabilizare, dar nu este clar dacă acestea reprezintă vinovăție sau
autoculpabilizare evidente sau excesive

Txt_FL_MH006

MH006_BlameForWhat
Pentru ce vă învinovățiți?

OP:
Mențiune - Doar codul 1 pentru un sentiment de vinovăție exagerat, care este, în mod evident, disproporționat în
raport cu circumstanțele. Vinovăția trebuie să fi fost adesea foarte redusă, dacă într-adevăr a existat. Vinovăția
justificabilă sau corespunzătoare trebuie înregistrate cu 2.
BLAME FOR WHAT
1. Exemplul(ele) dat(e) reprezintă o vinovăție excesivă sau autoculpabilizare
2. Exemplul(ele) dat(e) nu reprezintă vinovăție sau de autoculpabilizare excesive, sau este neclar dacă acestea
reprezintă vinovăție sau autoculpabilizare evidente sau excesive

MH007_Sleep
Ați avut probleme cu somnul în ultima vreme?
TROUBLE SLEEPING
1. Probleme cu somnul sau schimbări recente ale modului de somn
2. Nicio problemă cu somnul

MH008_Interest
În ultima lună, ce interes aveți față de lucruri?
LESS OR SAME INTEREST IN THINGS
1. A menționat un interes mai redus decât de obicei
2. Nu a menționat pierderea interesului
3. Răspuns nespecific sau necodificabil
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IF MH008_Interest = a3

ENDIFTxt_FL_MH010

Txt_FL_MH011

IF MH011_Appetite = a3

ENDIFTxt_FL_MH013

Txt_FL_MH014

Txt_FL_MH015

Txt_FL_MH009

MH009_KeepUpInt
Așadar, vă mențineți pasiunea pentru interesele dumneavoastră?
KEEPS UP INTEREST
1. Da
5. Nu

MH010_Irritability
Ați fost [@ iritabil/@ iritabilă] de curând?
IRRITABILITY
1. Da
5. Nu

MH011_Appetite
Cum a fost apetitul dumneavoastră în ultima lună?
APPETITE
1. O scădere a poftei de mâncare
2. Nicio scădere a poftei de mâncare
3. Răspuns nespecific sau necodificabil

Txt_FL_MH012

MH012_EatMoreLess
Așadar, ați mâncat mai mult sau mai puțin decât în mod obișnuit?
EATING MORE OR LESS
1. Mai puțin
2. Mai mult
3. Nici mai mult, nici mai puțin

MH013_Fatigue
În ultima lună, ați avut prea puțină energie pentru a face lucrurile pe care doreați să le faceți?
FATIGUE
1. Da
5. Nu

MH014_ConcEnter
Cum este capacitatea dumneavoastră de concentrare? De exemplu, vă puteți concentra când vizionați un program
TV, un film sau un program radio?
CONCENTRATION ON ENTERTAINMENT
1. Dificultăți de concentrare asupra programelor de divertisment
2. Nu s-au menționat dificultăți de acest fel

MH015_ConcRead
Vă puteți concentra asupra a ceva ce citiți?
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Txt_FL_MH016

Txt_FL_MH017

Txt_FL_MH033

Txt_FL_MH034

Txt_FL_MH035

Txt_FL_MH036

CONCENTRATION ON READING
1. Dificultăți de concentrare la citit
2. Nu s-au menționat dificultăți de acest fel

MH016_Enjoyment
Ce v-a plăcut să faceți în ultima perioadă?
ENJOYMENT
1. Nu reușește să menționeze nicio activitate plăcută
2. Menționează ORICE activitate plăcută

MH017_Tear
În ultima lună, vi s-a întâmplat să plângeți vreodată?
TEARFULNESS
1. Da
5. Nu

MH033_Intro
Acum am să citesc câteva afirmații și v-aș ruga să-mi răspundeți cât de des vă simțiți într-un anumit fel: adesea,
uneori, aproape niciodată sau niciodată.
INTRODUCTION HOW MUCH YOU FEEL
1. Continuați

MH034_companionship
Cât de des vă simțiți [@ lipsit/@ lipsită] de compasiune?

OP:
{ReadOut}
HOW OFTEN LACK COMPANIONSHIP
1. Adesea
2. Uneori
3. Aproape deloc sau niciodată

MH035_LeftOut
Cât de des vă simțiți [@ exclus/@ exclusă]?

OP:
Repetați, dacă este necesar
HOW OFTEN LEFT OUT
1. Adesea
2. Uneori
3. Aproape deloc sau niciodată

MH036_Isolated
Cât de des vă simțiți [@ izolat/@ izolată] de ceilalți?
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ENDIF
IF (((HC IN Test_History) OR (HC IN Test_Regular)) OR (ALL IN Test_History)) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDIF

ENDBLOCK

Txt_FL_MH037

System preset value MH902_TimeStampEnd
IF MH902_TimeStampEnd = EMPTY AND MH032_EndNonProxy <> EMPTY
ENDIF

OP:
Repetați, dacă este necesar
HOW OFTEN ISOLATED
1. Adesea
2. Uneori
3. Aproape deloc sau niciodată

MH037_lonely
Cât de des vă simțiți [@ singur/@ singură]?

OP:
Repetați, dacă este necesar
HOW OFTEN LONELY
1. Adesea
2. Uneori
3. Aproape deloc sau niciodată

MH032_EndNonProxy

OP:
VERIFICAȚI: Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
NON PROXY
1. Doar respondentul
2. Secțiune necompletată (Interviu cu reprezentantul)

BLOCK
Txt_FL_HC601

System preset value HC901_TimeStampStart
IF HC901_TimeStampStart = EMPTY AND HC601_Intro <> EMPTY
ENDIF
IF MN103_History = 0

HC601_Intro
Acum avem niște întrebări despre consultațiile la doctor, internările în spital sau medicamentele pe care le-ați luat în
ultimele 12 luni, adică din {FLLastYearMonth}. ^FL_HC601_4
CONTACTS WITH GENERAL PRACTITIONER
1. Continuați

Txt_FL_HC125

HC125_Satisfaction_with_Insurance
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ENDIFTxt_FL_HC602

Txt_FL_HC113

Txt_FL_HC116

CHECK NOT ((HC116_LongTermCareInsurance.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HC116_LongTermCareInsurance))
L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul]
[{empty}]"

Să începem cu asigurarea de sănătate. În general, cât de [@ satisfăcut/@ satisfăcută] sunteți de propria
dumneavoastră acoperire în sistemul de asigurări de sănătate de bază/sistemul național de sănătate? Sunteți

OP:
{ReadOut}
SATISFACTION WITH INSURANCE
1. foarte satisfăcut/ă
2. oarecum satisfăcut/ă
3. oarecum nesatisfăcut/ă
4. foarte nesatisfăcut/ă

HC113_SuppHealthInsurance
Aveţi o asigurare suplimentară de sănătate care plătește pentru serviciile neacoperite de asigurarea de sănătate de
bază/sistemul național de sănătate/un alt plătitor? Aceste servicii pot cuprinde servicii de internare, consultații
medicale, vizite la cabinet, servicii dentare, alte tratamente sau medicamente.
ANY SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE
1. Da
5. Nu

HC116_LongTermCareInsurance
Aveți vreuna dintre asigurările de sănătate pe termen lung, publice sau private, prezentate mai jos?

OP:
^ReadOut
{CodeAll}
Dacă nu este clar, explicați: Asigurarea medicală pe termen lung permite acoperirea costurilor pentru îngrijirea pe
termen lung. În general, acoperă îngrijirea la domiciliu, asistența pentru autonomia la domiciliu, serviciile de îngrijire
de zi pentru adulți, serviciile de îngrijire temporară, serviciile de îngrijire paliativă și cazarea în centrele de îngrijire sau
facilitățile de îngrijire rezidențială. Unele dintre serviciile pe termen lung s-ar putea să fie acoperite de asigurarea
dumneavoastră de sănătate.
HAS LONGTERM CARE INSURANCE
1. Publică
2. Privată obligatorie
3. Privată voluntară/suplimentară
96. Niciuna

HC602_STtoMDoctor
Vă rog să vă gândiți la ultimele 12 luni. Din {FLLastYearMonth}, aproximativ de câte ori ați fost [@ consultat/@
consultată] sau v-ați adresat unui medic sau asistent medical autorizat/înregistrat cu privire la starea dumneavoastră
de sănătate, în total? Vă rog să nu țineți cont de vizitele la dentist sau internările în spital, dar să țineți cont de camera
de urgență sau de vizitele în ambulatoriu.

OP:
Țineți cont de contactele telefonice sau prin alte mijloace.
SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR
0..366
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IF HC602_STtoMDoctor > 0

IF MN103_History = 0
Txt_FL_HC682

IF HC682_OOPDocsYesNo = a1

HC682_OOPDocsYesNo
Ați plătit vreo sumă din buzunar pentru vizitele la doctor (în ultimele douăsprezece luni)? Vă rog să țineți cont de
cheltuielile pentru testele de diagnostic, cum ar fi imagistica sau diagnosticele de laborator.
PAYED ANYTHING OUT OF POCKET
1. Da
5. Nu

Txt_FL_HC683

CHECK NOT ((HC683_OOPDocsAmount <= 0) AND (HC683_OOPDocsAmount = RESPONSE)) L107 " [Suma
trebuie să fie mai mare de zero] [{empty}]"

IF HC683_OOPDocsAmount = NONRESPONSE

HC683_OOPDocsAmount
În general, cât ați plătit din buzunar pentru consultațiile medicale (din ultimele douăsprezece luni), adică cât ați
plătit fără a fi [@ rambursat/@ rambursată] de [un sistem de asigurare de sănătate/sistemul național de
sănătate/un alt plătitor]?

OP:
Nu țineți cont de vizitele la dentist. Introduceți o sumă în [FLDefault[9]].
HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET
0..999999999

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5))
OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a8

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE
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ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

IF MN001_Country = a10

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a14

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a15
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ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
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ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

A
[A fost mai puțin sau mai mult decât] {Amount} [FLDefault[9]]?
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ENDIF
IF MN103_History = 0

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

HOW MUCH
1. Mai puțin
2. Aproximativ ^Amount
3. Mai mult

Txt_FL_HC114

Txt_FL_HC115

Txt_FL_HC688

IF HC688_OOPDRUGSYesNo = a1

HC114_UnmetNeedCost
S-a întâmplat vreodată în ultimele 12 luni să aveți nevoie să consultați un medic, dar să nu puteți din cauza costului?

OP:
Țineți cont de orice cadru medical sau asistent autorizat, de camera de urgență sau de vizitele în ambulatoriu.
DID NOT GO TO DOCTOR BECAUSE OF COST
1. Da
5. Nu

HC115_UnmetNeedWait
S-a întâmplat vreodată în ultimele 12 luni să aveți nevoie să consultați un medic, dar să nu puteți deoarece a trebuit
să așteptați prea mult?

OP:
Țineți cont de orice cadru medical sau asistent autorizat, de camera de urgență sau de vizitele în ambulatoriu.
DID NOT GO TO DOCTOR BECAUSE OF LONG WAIT
1. Da
5. Nu

HC688_OOPDRUGSYesNo
Mai devreme am discutat despre medicamentele pe care este posibil să le luați. În ultimele douăsprezece luni, adică
de {FLLastYearMonth} încoace, ați plătit din buzunarul dumneavoastră pentru medicamentele folosite? Țineți cont
atât de medicamentele recomandate de medic, cât și de acelea pe care le-ați cumpărat fără rețetă.
PAYED ANYTHING OUT OF POCKET DRUGS
1. Da
5. Nu

Txt_FL_HC689

HC689_OOPDRUGSAmount
Per ansamblu, cât ați plătit din buzunar pentru medicamentele din ultimele douăsprezece luni (adică cât ați plătit fără
a fi [@ rambursat/@ rambursată] de [un sistem de asigurare de sănătate/sistemul național de sănătate/un alt
plătitor])?
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CHECK NOT ((HC689_OOPDRUGSAmount <= 0) AND (HC689_OOPDRUGSAmount = RESPONSE)) L107 " [Suma
trebuie să fie mai mare de zero] [{empty}]"

IF HC689_OOPDRUGSAmount = DONTKNOW

OP:
Țineți cont atât de medicamentele prescrise de medic, cât și de medicamentele cumpărate fără rețetă.
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]].
HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET DRUGS
0..999999999

Txt_FL_HC630

IF HC630_OOPDRUGSAmountMonth = NONRESPONSE

HC630_OOPDRUGSAmountMonth
Puteți să îmi spuneți aproximativ cât cheltuiți din buzunar pe medicamente într-o lună obișnuită?

OP:
Țineți cont atât de medicamentele prescrise de medic, cât și de medicamentele cumpărate fără rețetă.
HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET DRUGS
0..999999999

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5))
OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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IF MN001_Country = a8

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a4

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE
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ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

IF MN001_Country = a14

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE
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ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

A
[A fost mai puțin sau mai mult decât] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH
1. Mai puțin
2. Aproximativ ^Amount
3. Mai mult
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ENDIF
IF MN103_History = 0

ENDIFTxt_FL_HC010

IF MN103_History = 0

ENDIF

ENDIF

ENDIF

Txt_FL_HC760

HC760_AffMed
S-a întâmplat vreodată în ultimele 12 luni să aveți nevoie de medicamente, dar să nu vi le puteți permite din cauza
costului?
NEEDED MEDICATION BUT COULD NOT AFFORD IT
1. Da
5. Nu

HC010_SNaDentist
În ultimele douăsprezece luni, adică din {FLLastYearMonth} încoace, ați fost [@ consultat/@ consultată] de un
@Bdentist@B sau de un specialist în igiena orală?

OP:
Vizitele pentru controale de rutină, proteze dentare și consultații stomatologice trebuie incluse
SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST
1. Da
5. Nu

IF HC010_SNaDentist = a1
Txt_FL_HC692

IF HC692_OOPDentistYesNo = a1

HC692_OOPDentistYesNo
În ultimele douăsprezece luni, ați plătit din buzunar pentru serviciile dentare? Țineți cont de plățile pentru
diagnosticare, tratamente sau proteze dentare.
PAYED ANYTHING OUT OF POCKET DENTIST
1. Da
5. Nu

Txt_FL_HC693

IF HC693_OOPDentistAmount = NONRESPONSE

HC693_OOPDentistAmount
Per ansamblu, cât ați plătit din buzunar pentru serviciile dentare din ultimele douăsprezece luni (adică cât ați plătit
fără a fi [@ rambursat/@ rambursată] de [un sistem de asigurare de sănătate/sistemul național de sănătate/un alt
plătitor])?

OP:
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]].
HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET DENTIST
0..999999999
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BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5))
OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a22

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a21
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ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a24

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
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ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ENDIF
IF MN103_History = 0

ENDIFTxt_FL_HC012

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
[A fost mai puțin sau mai mult decât] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH
1. Mai puțin
2. Aproximativ ^Amount
3. Mai mult

Txt_FL_CO211

CO211_PovertyPostponedDentist
În ultimele douăsprezece luni, pentru a vă menține costurile de trai la un nivel redus, ați amânat vizitele la dentist?
POSTPONED DENTIST
1. Da
5. Nu

HC012_PTinHos
În ultimele douăsprezece luni, adică din {FLLastYearMonth} încoace, ați fost [@ internat/@ internată] peste noapte în
spital? Țineți cont de internări pe secția medicală, de chirurgie, de psihiatrie sau pe orice altă secție specializată.
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IF HC012_PTinHos = a1

ENDIFTxt_FL_HC064

IF HC064_InOthInstLast12Mon = a1

ENDIF
IF MN103_History = 0

IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS
1. Da
5. Nu

Txt_FL_HC013

Txt_FL_HC014

HC013_TiminHos
De câte ori ați fost [@ pacient/@ pacientă] peste noapte în spital în ultimele douăsprezece luni?

OP:
Țineți cont doar de ocaziile separate.
TIMES BEING PATIENT IN HOSPITAL
0..999999999

HC014_TotNightsinPT
Câte nopți ați petrecut în total în spitale în ultimele douăsprezece luni?
TOTAL NIGHTS STAYED IN HOSPITAL
1..365

HC064_InOthInstLast12Mon
În ultimele douăsprezece luni, ați fost [@ pacient/@ pacientă] peste noapte în vreo unitate de îngrijire medicală diferită
de spital, de exemplu în instituții medicale de reabilitare, convalescență etc.? Nu țineți cont de șederile în facilități de
îngrijire rezidențială/aziluri.
IN OTHER INSTITUTIONS LAST 12 MONTHS
1. Da
5. Nu

Txt_FL_HC066

HC066_TotNightStayOthInst
Câte nopți ați petrecut în total într-o instituție, alta decât un spital sau un centru de îngrijire, în ultimele douăsprezece
luni?
TOTAL NIGHTS STAYED IN OTHER INSTITUTIONS
1..365

IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1) OR (HC012_PTinHos = a1)
Txt_FL_HC694

IF HC694_PayedOutOfPocketHospital = a1

HC694_PayedOutOfPocketHospital
Ați plătit ceva din buzunar, inclusiv lucruri care nu țin de îngrijire, cum ar fi pentru mese, [@ pentru internarea în
spitale și alte unități de îngrijire medicală/@ pentru internarea în spital/@ pentru internarea în unități de îngrijire
medicală diferite de spitale/@ pentru internarea în spitale și alte unități de îngrijire medicală/@ pentru internarea în
spital/@ pentru internarea în unități de îngrijire medicală diferite de spitale], în ultimele douăsprezece luni?
PAYED ANYTHING OUT OF POCKET HOSPITAL
1. Da
5. Nu

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

289 von 491 19.05.17, 15:50



Txt_FL_HC695

CHECK NOT ((HC695_HowMuchPayedHospital <= 0) AND (HC695_HowMuchPayedHospital = RESPONSE)) L107
" [Suma trebuie să fie mai mare de zero] [{empty}]"

IF HC695_HowMuchPayedHospital = NONRESPONSE

HC695_HowMuchPayedHospital
Per ansamblu, cam ce sumă ați plătit din buzunar pentru internarea în spitale sau în alte unități de îngrijire
medicală în ultimele douăsprezece luni (adică cât ați plătit fără a fi [@ rambursat/@ rambursată] de [un sistem de
asigurare de sănătate/sistemul național de sănătate/un alt plătitor])?

OP:
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]].
HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET HOSPITAL
0..999999999

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5))
OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
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ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

IF MN001_Country = a4

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a16

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
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ELSE

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

300 von 491 19.05.17, 15:50



ENDIFTxt_FL_HC140

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
[A fost mai puțin sau mai mult decât] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH
1. Mai puțin
2. Aproximativ ^Amount
3. Mai mult
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CHECK NOT ((HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy.CARDINAL > 1) AND (a96 IN
HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy)) L107 " [Nu puteți selecta „Niciunul de mai sus” împreună cu vreun alt
răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF a1 IN HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy

HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy
Vă rog să vă uitați la fișa 42. În ultimele 12 luni, adică de {FLLastYearMonth} încoace, ați plătit din buzunarul
dumneavoastră pentru articolele sau serviciile menționate pe această fișă? Țineți cont de articolele care v-au fost
prescrise de medic și de cele pe care le-ați cumpărat sau primit fără rețetă.

OP:
{CodeAll}
WHAT PAYED OOP AIDS APPLIANCES PHYSICAL THERAPY
1. Materiale auxiliare și aparate (de ex. Cărucioare cu rotile, Cadre de deplasare cu rotile, Cadre de deplasare,
Bastoane și Cârje, Orteze; Proteze)
2. Terapii ambulatorii (ex. Fizioterapie, Terapie profesională; Osteopatie; Homeopatie; Psihologie de consiliere;
Chiropractică)
96. Niciuna dintre acestea

Txt_FL_HC142

IF HC142_AmountAidsAppliances = NONRESPONSE

HC142_AmountAidsAppliances
Cât ați plătit din buzunar în ultimele 12 luni, adică de {FLLastYearMonth} încoace, pentru materiale auxiliare și
aparate?
(Vă rog să nu țineți cont de cheltuielile rambursate de o asigurare de sănătate).

OP:
Se includ articolele prescrise de medic și de cele cumpărate fără rețetă.
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]].
HOW MUCH PAYED OOP AIDs, APPLIANCES PHYSICAL THERAPY
0..999999999

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5))
OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a8

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a10

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE
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ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

IF MN001_Country = a15

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE
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ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ENDIF
IF a2 IN HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

A
[A fost mai puțin sau mai mult decât] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH
1. Mai puțin
2. Aproximativ ^Amount
3. Mai mult

Txt_FL_HC143

IF HC143_AmountPhysicalTherapy = NONRESPONSE

HC143_AmountPhysicalTherapy
Cât ați cheltuit din buzunar în ultimele 12 luni, adică de {FLLastYearMonth} încoace, pentru tratamente în
ambulatoriu?
(Vă rog să nu țineți cont de cheltuielile rambursate de o asigurare de sănătate).

OP:
Se includ serviciile prescrise de medic și acelea cumpărate fără rețetă.
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]].
HOW MUCH PAYED OOP AIDs, APPLIANCES PHYSICAL THERAPY
0..999999999

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5))
OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a8

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
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ELSE

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

IF MN001_Country = a10

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a14

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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IF MN001_Country = a15

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE
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ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

A
[A fost mai puțin sau mai mult decât] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH
1. Mai puțin
2. Aproximativ ^Amount
3. Mai mult

Txt_FL_HC127

CHECK NOT ((HC127_AtHomeCare.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HC127_AtHomeCare)) L107 " [Nu puteți selecta
„Niciunul de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF a1 IN HC127_AtHomeCare

HC127_AtHomeCare
Am discutat deja despre dificultățile pe care le puteți avea cu diferite activități din cauza unei probleme de sănătate.
Vă rog să vă uitați la fișa 43. În ultimele douăsprezece luni, adică din {FLLastYearMonth} încoace, ați beneficiat, la
domiciliu, de vreunul din serviciile profesionale sau plătite enumerate pe această fișă pentru vreo problemă fizică,
mentală, emoțională sau de memorie?

OP:
{CodeAll}
TYPE OF HOME CARE
1. Asistență de @Bîngrijire personală@B (de exemplu urcatul și coborâtul din pat, îmbrăcatul, baia și dușul)
2. Ajutor la @Btreburile casnice@B (de exemplu curățat, călcat, gătit)
3. @BMese la domiciliu@B (de exemplu mese gata pregătite furnizate de primărie sau de un furnizor privat)
4. Ajutor cu alte activități (de exemplu umplerea unui distribuitor de medicamente)
96. Niciuna dintre cele de mai sus

Txt_FL_HC033

Txt_FL_HC034

HC033_WksNursCare
În ultimele douăsprezece luni, timp de câte săptămâni ați beneficiat de asistență profesională sau plătită cu îngrijire
personală la domiciliu?

OP:
NUMĂRAȚI 4 SĂPTĂMÂNI PENTRU FIECARE LUNĂ ÎNTREAGĂ; NUMĂRAȚI 1 PENTRU O PARTE A
SĂPTĂMÂNII
WEEKS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE
1..52

HC034_HrsNursCare
În medie, câte ore pe săptămână ați beneficiat de asistență profesională sau plătită cu îngrijire personală la
domiciliu?

OP:
ROTUNJIȚI LA NUMĂRUL DE ORE COMPLETE
HOURS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE
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ENDIF
IF a2 IN HC127_AtHomeCare

ENDIF
IF a3 IN HC127_AtHomeCare

ENDIF
IF MN103_History = 0

1..168

Txt_FL_HC035

Txt_FL_HC036

HC035_WksDomHelp
În ultimele douăsprezece luni, timp de câte săptămâni ați beneficiat de asistență profesională sau plătită pentru
activități casnice la domiciliu (pentru că nu le-ați putut îndeplini dumneavoastră din cauza unor probleme de
sănătate)?

OP:
NUMĂRAȚI 4 SĂPTĂMÂNI PENTRU FIECARE LUNĂ ÎNTREAGĂ; NUMĂRAȚI 1 PENTRU O PARTE A
SĂPTĂMÂNII
WEEKS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP
1..52

HC036_HrsDomHelp
În medie, câte ore pe săptămână ați beneficiat de o astfel de asistență profesională sau plătită?

OP:
ROTUNJIȚI LA NUMĂRUL DE ORE COMPLETE
HOURS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP
1..168

Txt_FL_HC037

HC037_WksMoW
În ultimele douăsprezece luni, timp de câte săptămâni ați primit mese aduse la domiciliu pentru că nu le-ați putut
prepara dumneavoastră din cauza problemelor de sănătate?

OP:
NUMĂRAȚI 4 SĂPTĂMÂNI PENTRU FIECARE LUNĂ ÎNTREAGĂ
WEEKS RECEIVED MEALS-ON-WHEELS
1..52

IF NOT (a96 IN HC127_AtHomeCare)

IF a1 IN HC127_AtHomeCare
ENDIF
IF a2 IN HC127_AtHomeCare
ENDIF
IF a3 IN HC127_AtHomeCare
ENDIF
IF a4 IN HC127_AtHomeCare
ENDIFTxt_FL_HC628

HC628_OOP_AtHomeCareYesNo
În ultimele douăsprezece luni, ați plătit din buzunar pentru {FL_HC628_2} fără a fi {FL_HC628_1} de serviciile de
sănătate sau de asigurarea de sănătate pe termen lung?
PAYED ANYTHING OUT OF POCKET HOME CARE
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IF HC628_OOP_AtHomeCareYesNo = a1

1. Da
5. Nu

Txt_FL_HC629

IF HC629_OOP_AtHomeCareAmount = DONTKNOW

HC629_OOP_AtHomeCareAmount
Per total, cât ați cheltuit din buzunar pentru {FL_HC628_2} în ultimele douăsprezece luni?

OP:
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]].
AMOUNT OUT OF POCKET HOME CARE
0..999999999

Txt_FL_HC144

IF HC144_OOP_MonthlyAtHomeCareAmount = NONRESPONSE

HC144_OOP_MonthlyAtHomeCareAmount
Puteți să îmi spuneți aproximativ cât cheltuiți într-o lună obișnuită pentru îngrijire personală, activități casnice,
mese aduse la domiciliu sau alte tipuri de asistență pe care le primiți la domiciliu?
AMOUNT OUT OF POCKET HOME CARE MONTHLY
0..999999999

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country =
a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

IF MN001_Country = a8

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a4

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a10
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ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a14

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
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ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE
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ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

A
[A fost mai puțin sau mai mult decât] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH
1. Mai puțin
2. Aproximativ ^Amount
3. Mai mult
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ENDIFTxt_FL_HC029

CHECK NOT (HC029_NursHome = a3) L107 " [La începutul acestui interviu ați introdus că locuința R nu este un
centru de îngrijire. Acum ați introdus că R locuiește permanent într-un centru de îngrijire. Vă rog introduceți un
comentariu explicativ] [{empty}]"

IF (HC029_NursHome = a1) OR (HC029_NursHome = a3)

ENDIF
IF HC029_NursHome = a1

ENDIF
IF MN103_History = 0

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

HC029_NursHome
În ultimele douăsprezece luni, adică din {FLLastYearMonth} încoace, v-ați aflat într-un centru de îngrijire/facilitate de
îngrijire rezidențială peste noapte?

OP:
Dacă un/o respondent/ă s-a mutat definitiv într-un centru de îngrijire de mai puțin de 12 luni, răspundeți cu 1 (da,
temporar)
IN A NURSING HOME
1. Da, temporar
3. Da, permanent
5. Nu

HC751_Certifiednurse
Era cel puțin o asistentă (certificată) în personalul de asistență sau supraveghere?

1. Da
5. Nu

Txt_FL_HC031

HC031_WksNursHome
În ultimele douăsprezece luni, câte săptămâni ați petrecut în total într-un centru de îngrijire sau o facilitate de îngrijire
rezidențială?

OP:
Numărați 4 săptămâni pentru fiecare lună întreagă; numărați 1 pentru o parte de săptămână
WEEKS STAYED IN A NURSING HOME
1..52

IF (HC029_NursHome = a1) OR (HC029_NursHome = a3)

IF a96 IN HC116_LongTermCareInsurance
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ELSE
ENDIFTxt_FL_HC696

IF HC696_OOP_NursingHomeYesNo = a1

HC696_OOP_NursingHomeYesNo
Ați plătit vreo sumă din buzunar pentru șederea în centre de îngrijire sau în facilități de îngrijire rezidențială în
ultimele douăsprezece luni?
PAYED ANYTHING OUT OF POCKET NURSING HOME
1. Da
5. Nu

Txt_FL_HC097

IF HC097_OOP_NursingHomeAmount = NONRESPONSE

HC097_OOP_NursingHomeAmount
Cât ați plătit în total pentru șederile în centre de îngrijire sau în facilități de îngrijire rezidențială în ultimele
douăsprezece luni?

OP:
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]].
HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET NURSING HOME
0..999999999

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country =
a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

IF MN001_Country = a8

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a4

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a10
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ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a14

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE
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ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

A
[A fost mai puțin sau mai mult decât] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH
1. Mai puțin
2. Aproximativ ^Amount
3. Mai mult
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ENDIF
IF MN029_linkage = 1

ENDBLOCK

ENDIF
System preset value HC902_TimeStampEnd
IF HC902_TimeStampEnd = EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

BLOCK

IF MN001_Country = a21

ENDIF
IF MN001_Country = a19

LI006_consent
Introducere și întrebare de aprobare (FIECARE ȚARĂ COMPLETEAZĂ INTRODUCEREA DE APROBARE ȘI
ÎNTREBAREA DE APROBARE SPECIFICE ȚĂRII)
LINKAGE CONSENT QUESTION
1. Aprobare
5. Nicio aprobare

LI004_Intro
Acum vom schimba subiectul. Cercetătorii acestui studiu sunt interesați de istoricul de angajare al persoanelor.
Întrebări importante ale studiului ar putea fi soluționate cu date colectate de [Casa Naţională de Pensii Publice și
Autoritatea de Supraveghere Financiară ]. Am dori să creăm o legătură între răspunsurile la interviu și unele date
oferite de [Casa Naţională de Pensii Publice și Autoritatea de Supraveghere Financiară ] Din motive de protecția
datelor, aceasta nu se poate realiza fără aprobarea dumneavoastră. Acordarea permisiunii este o acțiune complet
voluntară din partea dumneavoastră. V-aș ruga să îmi acordați permisiunea în acest scop.

Vă rog să acordați câteva minute citirii acestui formular.

OP:
Luați 2 formulare de aprobare și înmânați-i 1 respondentului/ei.
LINKING INTRO
1. Continuați

LI003_Consent

OP:
R a fost de acord cu crearea unei legături la date?
Asistați respondentul/a dacă este necesar. Tăiați formularul cu o cruce dacă R refuză.
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ELSE

Introduceți formularul de aprobare în plicul [adresat CNPP/ASF] și aduceți-l la cutia poștală.
Formularul gol rămâne la respondent.
LINKAGE COMPLETED
1. Da. Respondentul/a consimțit, a completat formular și mi l-a înapoiat în plic.
2. Nu este clar. Respondentul/a se poate să completeze formularul mai târziu și să îl trimită el/ea însuși/însăși.
5. Nu, respondentul/a nu a fost de acord cu legătura la date (Tăiați formularul cu o cruce și trimiteți-l în orice caz
înapoi).

IF (MN001_Country = a12) OR (MN001_Country = a26)

IF LI002_Number_Check = RESPONSE

ENDIF

LI004_Intro
Acum vom schimba subiectul. Cercetătorii acestui studiu sunt interesați de istoricul de angajare al persoanelor.
Întrebări importante ale studiului ar putea fi soluționate cu date colectate de [Casa Naţională de Pensii Publice și
Autoritatea de Supraveghere Financiară ]. Am dori să creăm o legătură între răspunsurile la interviu și unele date
oferite de [Casa Naţională de Pensii Publice și Autoritatea de Supraveghere Financiară ] Din motive de protecția
datelor, aceasta nu se poate realiza fără aprobarea dumneavoastră. Acordarea permisiunii este o acțiune complet
voluntară din partea dumneavoastră. V-aș ruga să îmi acordați permisiunea în acest scop.

Vă rog să acordați câteva minute citirii acestui formular.

OP:
Luați 2 formulare de aprobare și înmânați-i 1 respondentului/ei.
LINKING INTRO
1. Continuați

LI001_Number

OP:
Luați celălalt formular de aprobare și introduceți codul din 6 (13) cifre (în partea dreaptă, sus a formularului) în CAPI.
ID RECORD LINKAGE
STRING[6]

LI002_Number_Check

OP:
REPETAȚI NUMĂRUL.
ID RECORD LINKAGE AGAIN
STRING[6]

CHECK LI001_Number = LI002_Number_Check L107 " [valorile trebuie să fie egale] [{empty}]"

LI003_Consent

OP:
R a fost de acord cu crearea unei legături la date?
Asistați respondentul/a dacă este necesar. Tăiați formularul cu o cruce dacă R refuză.
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ENDIF
IF (((EP IN Test_History) OR (EP IN Test_Regular)) OR (ALL IN Test_History)) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

Introduceți formularul de aprobare în plicul [adresat CNPP/ASF] și aduceți-l la cutia poștală.
Formularul gol rămâne la respondent.
LINKAGE COMPLETED
1. Da. Respondentul/a consimțit, a completat formular și mi l-a înapoiat în plic.
2. Nu este clar. Respondentul/a se poate să completeze formularul mai târziu și să îl trimită el/ea însuși/însăși.
5. Nu, respondentul/a nu a fost de acord cu legătura la date (Tăiați formularul cu o cruce și trimiteți-l în orice caz
înapoi).

BLOCK

IF MN024_NursingHome = a1

IF MN103_History = 1
Txt_FL_EP005

IF EP005_CurrentJobSit = a2

EP005_CurrentJobSit
Vă rog să vă uitați la fișa 44. În general, care dintre următoarele situații descrie statutul dumneavoastră ocupațional
@bactual@b?

OP:
Codificați doar una
Faceți referire la cele de mai jos doar dacă R. are neclarități:
1. Pensionat (pensionat din propria activitate, inclusiv semipensionat, parţial pensionat, pensionat înainte de termen,
prepensionat), Pensionat se referă doar la pensionat din propria activitate. Beneficiarii pensiilor de urmaș care nu
primesc pensii în urma propriei lor activități nu trebuie codificați ca fiind pensionați. Dacă nu se încadrează în
categoriile de la 2 la 5, trebuie încadrați într-o altă categorie.
CURRENT JOB SITUATION
1. Pensionar
2. Angajat sau liber-profesionist (inclusiv munca pentru afacerea familiei)
3. Șomer
4. Bolnav permanent bolnav sau cu dizabilități
5. Persoană casnică
97. Altele

IF NOT (STILL_WORKING > 0)
Txt_FL_EP026

EP026_SatJob
Ținând cont de toate lucrurile, sunt [@ satisfăcut/@ satisfăcută] la locul de muncă. Ați spune că sunteți complet
de acord, sunteți de acord, nu sunteți de acord sau nu sunteți deloc de acord?

OP:
Arătați fișa 19
SATISFIED WITH JOB
1. Complet de acord
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ELSE

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP036

2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

EP036_LookForRetirement
{FL_EP036_3} Gândindu-vă la locul dumneavoastră actual de muncă, v-ar plăcea să vă pensionați cât mai repede
posibil?
LOOK FOR EARLY RETIREMENT
1. Da
5. Nu

Txt_FL_EP001

System preset value EP901_TimeStampStart
IF EP901_TimeStampStart = EMPTY AND EP001_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_EP005

IF EP005_CurrentJobSit = a1

EP001_Intro
Acum am să vă pun unele întrebări despre statutul dumneavoastră ocupațional.
INTRODUCTION EMPLOYMENT AND PENSIONS
1. Continuați

EP005_CurrentJobSit
Vă rog să vă uitați la fișa 44. În general, care dintre următoarele situații descrie statutul dumneavoastră ocupațional
@bactual@b?

OP:
Codificați doar una
Faceți referire la cele de mai jos doar dacă R. are neclarități:
1. Pensionat (pensionat din propria activitate, inclusiv semipensionat, parţial pensionat, pensionat înainte de termen,
prepensionat), Pensionat se referă doar la pensionat din propria activitate. Beneficiarii pensiilor de urmaș care nu
primesc pensii în urma propriei lor activități nu trebuie codificați ca fiind pensionați. Dacă nu se încadrează în
categoriile de la 2 la 5, trebuie încadrați într-o altă categorie.
CURRENT JOB SITUATION
1. Pensionar
2. Angajat sau liber-profesionist (inclusiv munca pentru afacerea familiei)
3. Șomer
4. Bolnav permanent bolnav sau cu dizabilități
5. Persoană casnică
97. Altele

Txt_FL_EP329

CHECK NOT (EP329_RetYear < (MN002_Person[1].Year + 16)) L107 " [Anul pensionării apare înainte de a 16-a
aniversare. Dacă anul este corect, apăsați "suppress" (suprimare) și introduceți un comentariu explicativ] [{empty}]"

EP329_RetYear
În ce an v-ați pensionat?
RETIREMENT YEAR
1900..2017
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ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3

IF EP329_RetYear > 2008

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1) AND ((Preload.InterviewYear_Last < EP329_RetYear)
OR ((Preload.InterviewYear_Last = EP329_RetYear) AND (Preload.InterviewMonth_Last <= EP328_RetMonth))))

ENDIF

Txt_FL_EP328

EP328_RetMonth
Vă amintiți ce lună era?
RETIREMENT MONTH
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie

Txt_FL_EP064

EP064_ResForRet
Vă rog să vă uitați la fișa 45.
Din ce motive v-ați pensionat?

OP:
{CodeAll}
MAIN REASON FOR EARLY RETIREMENT
1. Am devenit eligibil(ă) pentru pensia de stat
2. Am devenit eligibil(ă) pentru pensia ocupațională privată
3. Am devenit eligibil(ă) pentru o pensie privată
4. Mi s-a oferit o opțiune/oportunitate de pensionare înainte de termen cu stimulente sau bonus
5. Am fost disponibilizat (de exemplu înainte de pensionare)
6. Sănătate personală precară
7. Sănătate precară a unei rude sau prieten
8. Pentru a mă pensiona în același timp precum soțul(ia) sau partenerul(a)
9. Pentru a petrece mai mult timp cu familia
10. Pentru a mă bucura de viață

Txt_FL_EP337

Txt_FL_EP067

EP337_LookingForJob
Sunteți în căutarea unui loc de muncă în acest moment?
LOOKING FOR JOB
1. Da
5. Nu
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ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

EP067_HowUnempl
Ați vrea să ne spuneți cum ați rămas fără loc de muncă?

OP:
^ReadOut
Pentru lucrători sezonieri, codul 5
HOW BECAME UNEMPLOYED
1. Din cauză că locul de muncă sau biroul dumneavoastră s-a închis
2. Din cauză că ați demisionat
3. Din cauză că ați fost disponibilizat
4. Printr-un acord comun între dumneavoastră și angajator
5. Din cauză că un loc de muncă temporar a ajuns la termen
6. Din cauză că v-ați mutat într-un alt oraș
97. Alt motiv

Txt_FL_EP002

EP002_PaidWork
[@ Ne interesează experiențele dumneavoastră de muncă de la ultimul nostru interviu.] Ați desfășurat o activitate
plătită [@ de la ultimul nostru interviu/@ în ultimele patru săptămâni], fie în rol de angajat, fie de liber-profesionist,
chiar și pentru câteva ore?
DID ANY PAID WORK
1. Da
5. Nu

IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD =
97.00000000000001)) AND (EP002_PaidWork = a5)

ENDIF

Txt_FL_EP006

EP006_EverWorked
Ați prestat vreodată muncă plătită?
EVER DONE PAID WORK
1. Da
5. Nu

IF (EP005_CurrentJobSit = a2) OR (EP002_PaidWork = a1)
Txt_FL_EP125

EP125_ContWork
Aș vrea să aflu despre toată munca pe bani pe care eventual ați prestat-o de la {FLLastInterviewMonthYear} până
în prezent. În acea perioadă, ați lucrat fără întrerupere?

OP:
Perioada de concediu/vacanță nu trebuie calculată ca întrerupere.
CONTINUOUSLY WORKING
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ENDIF
IF EP125_ContWork = a1

ENDIF
IF EP125_ContWork = a5

1. Da
5. Nu

Txt_FL_EP141

CHECK NOT ((EP141_ChangeInJob.CARDINAL > 1) AND (96 IN EP141_ChangeInJob)) L107 " [Nu puteți selecta
„Niciunul de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

EP141_ChangeInJob
Vă rog să vă uitați la fișa 46 Cu toate că ați lucrat fără întrerupere de la {FLLastInterviewMonthYear}, ați trecut prin
vreuna din schimbările enumerate pe această fișă?

OP:
{CodeAll}
CHANGE IN JOB
1. O schimbare a tipului de activitate profesională (de exemplu, de la activitate de muncă dependentă la activitate
independentă)
2. O schimbare a angajatorului
3. O promovare
4. O schimbare a amplasării locului de muncă
5. O schimbare a duratei contractului (de la termen lung la termen scurt și viceversa)
96. Niciuna dintre cele de mai sus

BLOCK
Txt_FL_EP127

Txt_FL_EP128

EP127_PeriodFromMonth
Din ce @blună@b și an [@ lucrați/@ șomați]?

@bLUNA@b:
ANUL:
PERIOD FROM MONTH
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie

EP128_PeriodFromYear
Din ce lună și @ban@b [@ lucrați/@ șomați]?

LUNA ^EP127_PeriodFromMonth
@bANLUL@b
PERIOD FROM YEAR
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Txt_FL_EP129

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

1. 2005 sau mai devreme
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

EP129_PeriodToMonth
Până în ce @blună@b și an ați [@ lucrat/@ șomat]?

@bLUNA@b:
ANUL:

OP:
Dacă perioada de timp încă durează, introduceți 13. Astăzi
PERIOD TO MONTH
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
13. Astăzi

Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
Până în ce lună și @ban@b ați [@ lucrat/@ șomat]?

LUNA: {EP129_PeriodToMonth}

@bANUL@b:

OP:
Până în anul
PERIOD TO YEAR
1. 2005 sau mai devreme
2006
2007
2008
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ENDBLOCK
IF PeriodOtherEpisodes[1].EP129_PeriodToMonth = a13
ENDIF
LOOP cnt:= 2 TO 20

ENDIFTxt_FL_EP133

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

EP133_PeriodOtherEp
Au mai fost și alte perioade de {FLLastInterviewMonthYear} în care ați [@ lucrat pentru bani/@ șomat]?
OTHER PERIODS
1. Da
5. Nu

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

BLOCK
Txt_FL_EP127

Txt_FL_EP128

EP127_PeriodFromMonth
Din ce @blună@b și an [@ lucrați/@ șomați]?

@bLUNA@b:
ANUL:
PERIOD FROM MONTH
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie

EP128_PeriodFromYear
Din ce lună și @ban@b [@ lucrați/@ șomați]?

LUNA ^EP127_PeriodFromMonth
@bANLUL@b
PERIOD FROM YEAR
1. 2005 sau mai devreme
2006
2007
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Txt_FL_EP129

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

EP129_PeriodToMonth
Până în ce @blună@b și an ați [@ lucrat/@ șomat]?

@bLUNA@b:
ANUL:

OP:
Dacă perioada de timp încă durează, introduceți 13. Astăzi
PERIOD TO MONTH
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
13. Astăzi

Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
Până în ce lună și @ban@b ați [@ lucrat/@ șomat]?

LUNA: {EP129_PeriodToMonth}

@bANUL@b:

OP:
Până în anul
PERIOD TO YEAR
1. 2005 sau mai devreme
2006
2007
2008
2009
2010
2011
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ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP006_EverWorked = a1)) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) OR
((((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) AND (EP002_PaidWork = a1)) AND (EP335_Today =
a5))

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK
IF PeriodOtherEpisodes[cnt].EP129_PeriodToMonth = a13
ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP133

2012
2013
2014
2015
2016
2017

EP133_PeriodOtherEp
Au mai fost și alte perioade de {FLLastInterviewMonthYear} în care ați [@ lucrat pentru bani/@ șomat]?
OTHER PERIODS
1. Da
5. Nu

Txt_FL_EP069

EP069_ResStopWork
Ați spus că momentan sunteți o persoană casnică, dar că ați prestat muncă plătită în trecut. De ce ați încetat să
munciți?

OP:
{ReadOut} {CodeAll}
REASON STOP WORKING
1. Din cauza problemelor de sănătate
2. A fost prea obositor
3. A fost prea scump să angajați pe cineva care să aibă grijă de casă și familie
4. Pentru că ați vrut să aveți grijă de copii sau de nepoți
5. Pentru că ați fost ^FL_EP069_1 sau locul dumneavoastră de muncă sau biroul la care lucrați s-a închis
6. Pentru că venitul familiei era suficient
7. Pentru a îngriji un membru în vârstă sau bolnav al familiei
97. Altele

IF ((EP005_CurrentJobSit <> a3) AND ((EP125_ContWork = a5) OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2) AND
(EP002_PaidWork = a5)))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75)
Txt_FL_EP325

EP325_UnEmpl
Au fost perioade de la {FLLastInterviewMonthYear} în care nu ați fost [@ angajat/@ angajată]?
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ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3

ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)

UNEMPLOYED
1. Da
5. Nu

Txt_FL_EP632

EP632_Intro
Acum aș dori să aflu despre perioadele, de la ultimul nostru interviu până în prezent, în care nu ați fost [@
angajat/@ angajată].
INTRODUCTION WHEN UNEMPLOYED
1. Continuați

Txt_FL_EP633

BLOCK

EP633_Intro
Când ați fost [@ șomer/@ șomeră]? Vă rog să îmi dați toate datele de început și de sfârșit.
INTRODUCTION DATES UNEMPLOYED
1. Continuați

Txt_FL_EP127

Txt_FL_EP128

EP127_PeriodFromMonth
Din ce @blună@b și an [@ lucrați/@ șomați]?

@bLUNA@b:
ANUL:
PERIOD FROM MONTH
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie

EP128_PeriodFromYear
Din ce lună și @ban@b [@ lucrați/@ șomați]?

LUNA ^EP127_PeriodFromMonth
@bANLUL@b
PERIOD FROM YEAR
1. 2005 sau mai devreme
2006
2007
2008
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Txt_FL_EP129

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

EP129_PeriodToMonth
Până în ce @blună@b și an ați [@ lucrat/@ șomat]?

@bLUNA@b:
ANUL:

OP:
Dacă perioada de timp încă durează, introduceți 13. Astăzi
PERIOD TO MONTH
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
13. Astăzi

Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
Până în ce lună și @ban@b ați [@ lucrat/@ șomat]?

LUNA: {EP129_PeriodToMonth}

@bANUL@b:

OP:
Până în anul
PERIOD TO YEAR
1. 2005 sau mai devreme
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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ENDBLOCK
LOOP cnt:= 22 TO 40

ENDIFTxt_FL_EP133

2013
2014
2015
2016
2017

EP133_PeriodOtherEp
Au mai fost și alte perioade de {FLLastInterviewMonthYear} în care ați [@ lucrat pentru bani/@ șomat]?
OTHER PERIODS
1. Da
5. Nu

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

BLOCK
Txt_FL_EP127

Txt_FL_EP128

EP127_PeriodFromMonth
Din ce @blună@b și an [@ lucrați/@ șomați]?

@bLUNA@b:
ANUL:
PERIOD FROM MONTH
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie

EP128_PeriodFromYear
Din ce lună și @ban@b [@ lucrați/@ șomați]?

LUNA ^EP127_PeriodFromMonth
@bANLUL@b
PERIOD FROM YEAR
1. 2005 sau mai devreme
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
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Txt_FL_EP129

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

2014
2015
2016
2017

EP129_PeriodToMonth
Până în ce @blună@b și an ați [@ lucrat/@ șomat]?

@bLUNA@b:
ANUL:

OP:
Dacă perioada de timp încă durează, introduceți 13. Astăzi
PERIOD TO MONTH
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
13. Astăzi

Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
Până în ce lună și @ban@b ați [@ lucrat/@ șomat]?

LUNA: {EP129_PeriodToMonth}

@bANUL@b:

OP:
Până în anul
PERIOD TO YEAR
1. 2005 sau mai devreme
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

ENDIFTxt_FL_EP326

IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIFTxt_FL_EP133

EP133_PeriodOtherEp
Au mai fost și alte perioade de {FLLastInterviewMonthYear} în care ați [@ lucrat pentru bani/@ șomat]?
OTHER PERIODS
1. Da
5. Nu

EP326_ReceivedSeverancePayment
De la ultimul nostru interviu din {FLLastInterviewMonthYear}, ați primit vreo plată compensatorie?
RECEIVED SEVERANCE PAYMENT
1. Da
5. Nu

Txt_FL_EP123

EP123_ReceiveSeveranceYear
În ce AN ați primit plata compensatorie?

OP:
Dacă sunt mai multe, codați-o pe cea mai recentă
RECEIVE SEVERANCE YEAR
1. 2005 sau mai devreme
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Txt_FL_EP008

EP008_Intro1
Următoarele întrebări sunt despre principalul dumneavoastră loc de muncă actual.
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Txt_FL_EP009

IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork = a5)

OP:
Se includ locurile de muncă sezoniere. Locul de muncă principal este acela pentru care respondentul prestează
cele mai multe ore. Dacă numărul de ore este identic, alegeți-l pe cel mai bine plătit.
INTRODUCTION CURRENT JOB
1. Continuați

EP009_EmployeeOrSelf
La acest loc de muncă sunteți [@ angajat/@ angajată] în sectorul privat, [@ angajat/@ angajată] în sectorul public
sau [@ liber-profesionist/@ liber-profesionistă]?
EMPLOYEE OR SELF-EMPLOYED
1. Angajat în sectorul privat
2. Angajat în sectorul public
3. Liber-profesionist /liber-profesionistă

Txt_FL_EP010

IF EP010_CurJobYear = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_EP616

IF EP616_NTofJob = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_EP018

EP010_CurJobYear
În ce an ați început acest loc de muncă?
START OF CURRENT JOB (YEAR)
1940..2017

CHECK NOT (((YEAR (SYSDATE) - EP010_CurJobYear) + 10) > MN808_AgeRespondent) L107 " [Anul trebuie
să fie cu cel puțin 10 ani după anul nașterii. Dacă anul este corect, apăsați "suppress" (suprimare) și introduceți
un comentariu explicativ] [{empty}]"

EP616_NTofJob
Care este numele acestui loc de muncă? Vă rog să specificați numele sau titlul exact.
NAME OR TITLE OF JOB
STRING

BLOCK

ENDBLOCK

JobCode

[OP]: {FLDefault[93]} {FLDefaultExtended[93]} [În cazul în care denumirea locului de muncă nu se regăsește în
listă, ] [@ apăsați enter pentru a salva denumirea introdusă de dvs.]

STRING

EP018_WhichIndustry
Vă rog să vă uitați la fișa 18 În ce domeniu, industrie sau servicii lucrați?
WHICH INDUSTRY ACTIVE
1. Agricultură, vânat, silvicultură, piscicultură
2. Exploatări miniere și al carierelor de piatră
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Txt_FL_EP020

Txt_FL_EP021

IF EP021_ResSupOthers = a1

ENDIF
IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3

3. Industria prelucrătoare
4. Producția și alimentarea cu electricitate, gaz și apă
5. Construcții
6. Comerț cu ridicata și cu amănuntul; reparații de vehicule cu motor, motociclete și bunuri personale și pentru
gospodărie
7. Hoteluri și restaurante
8. Transport, depozitare și comunicații
9. Intermediere financiară
10. Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de comerciale
11. Administrație publică sau apărare; asigurări sociale obligatorii
12. Educație
13. Sănătate și muncă socială
14. Alte activități de servicii comunitare, sociale și personale

EP020_SizeOfCompany
Aproximativ câte persoane (inclusiv dumneavoastră) sunt angajate la locul dumneavoastră obișnuit de muncă?

OP:
LOCUL SE REFERĂ LA O SINGURĂ LOCAȚIE, DE EX. ÎNTREPRINDERE (E-ON ÎN IAȘI)
NUMBER OF PEOPLE EMPLOYED AT FIRM
1. de la 1 la 5
2. de la 6 la 15
3. de la 16 la 24
4. de la 25 la 199
5. de la 200 la 499
6. 500 sau mai multe

EP021_ResSupOthers
La acest loc de muncă, sunteți [@ responsabil/@ responsabilă] pentru supravegherea activității desfășurate de
alți angajați?
RESPONSIBILITY FOR SUPERVISING OTHER EMPLOYEES
1. Da
5. Nu

Txt_FL_EP022

EP022_NrPeopleRes
Aproximativ de câte persoane sunteți [@ responsabil/@ responsabilă] la acest loc de muncă?
NUMBER OF PEOPLE RESPONSIBLE FOR
1. de la 1 la 5
2. de la 6 la 15
3. de la 16 la 24
4. de la 25 la 199
5. de la 200 la 499
6. 500 sau mai multe

Txt_FL_EP024

EP024_NrOfEmployees
Aproximativ câți angajați, dacă este cazul, aveți la acest loc de muncă?
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ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIFTxt_FL_EP013

CHECK EP013_TotWorkedHours < 71 L107 " [Vă rog să verificați, numărul de ore pare prea mare] [{empty}]"

ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)

ENDIF

OP:
Respondentul se exclude; țineți cont doar de persoanele care lucrează pentru sau sub supravegherea
respondentului
{ReadOut}
NUMBER OF EMPLOYEES
0. Niciunul
1. de la 1 la 5
2. de la 6 la 15
3. de la 16 la 24
4. de la 25 la 199
5. de la 200 la 499
6. 500 sau mai multe

Txt_FL_EP011

EP011_TermJob
La acest loc de muncă, aveți un contract pe termen scurt (perioadă determinată) sau pe termen lung (perioadă
nedeterminată)?

OP:
Prin termen scurt se înțelege mai puțin de 3 ani
TERM OF JOB
1. Pe perioadă determinată
2. Pe perioadă nedeterminată

EP013_TotWorkedHours
Ținând cont de eventualele ore suplimentare, plătite sau neplătite, dar nu și de pauzele de masă, câte ore pe
săptămână lucrați la acest loc de muncă?

OP:
Întrebarea se referă la săptămâna de muncă „obișnuită”. Un lucrător sezonier care muncește 40 de ore pe
săptămână timp de trei luni pe an, ar trebui să răspundă 40.
TOTAL HOURS WORKED PER WEEK
0..168

IF MN101_Longitudinal = 1
Txt_FL_EP025

EP025_Intro
Vă rog să vă uitați la fișa 19
Referitor la locul dumneavoastră de muncă actual, am dori să știm dacă sunteți complet de acord, sunteți de
acord, nu sunteți de acord sau nu sunteți deloc de acord cu următoarele afirmații.
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Txt_FL_EP026

Txt_FL_EP027

Txt_FL_EP028

Txt_FL_EP029

OP:
Începutul unei @BSecțiuni fără reprezentant interpus@B. Nu este permisă participarea reprezentantului. În cazul
în care respondentul nu este capabil să răspundă la oricare dintre aceste întrebări pe cont propriu, apăsați
@BCTRL-K@B la fiecare întrebare.
INTRODUCTION WORK SATISFACTION
1. Continuați

EP026_SatJob
Ținând cont de toate lucrurile, sunt [@ satisfăcut/@ satisfăcută] la locul de muncă. Ați spune că sunteți complet
de acord, sunteți de acord, nu sunteți de acord sau nu sunteți deloc de acord?

OP:
Arătați fișa 19
SATISFIED WITH JOB
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

EP027_JobPhDem
Locul meu de muncă este solicitant fizic. Ați spune că sunteți complet de acord, sunteți de acord, nu sunteți de
acord sau nu sunteți deloc de acord?

OP:
Arătați fișa 19
JOB PHYSICALLY DEMANDING
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

EP028_TimePress
Sunt mereu contra-cronometru din cauza unui volum mare de lucru. (Ați spune că sunteți complet de acord,
sunteți de acord, nu sunteți de acord sau nu sunteți deloc de acord?)

OP:
Arătați fișa 19
TIME PRESSURE DUE TO A HEAVY WORKLOAD
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

EP029_LitFreeWork
Am foarte puțină libertate de decizie cum să îmi desfășor munca. (Ați spune că sunteți complet de acord, sunteți
de acord, nu sunteți de acord sau nu sunteți deloc de acord?)

OP:
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Txt_FL_EP030

Txt_FL_EP031

Txt_FL_EP032

Txt_FL_EP033

Arătați fișa 19
LITTLE FREEDOM TO DECIDE HOW I DO MY WORK
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

EP030_NewSkill
Am o ocazie de a-mi dezvolta noi abilități. (Ați spune că sunteți complet de acord, sunteți de acord, nu sunteți de
acord sau nu sunteți deloc de acord?)

OP:
Arătați fișa 19
I HAVE AN OPPORTUNITY TO DEVELOP NEW SKILLS
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

EP031_SuppDiffSit
Primesc un sprijin adecvat în situații dificile. (Ați spune că sunteți complet de acord, sunteți de acord, nu sunteți de
acord sau nu sunteți deloc de acord?)

OP:
Arătați fișa 19
SUPPORT IN DIFFICULT SITUATIONS
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

EP032_RecognWork
Primesc recunoașterea pe care o merit pentru munca mea. (Ați spune că sunteți complet de acord, sunteți de
acord, nu sunteți de acord sau nu sunteți deloc de acord?)

OP:
Arătați fișa 19
RECEIVE THE RECOGNITION DESERVING FOR MY WORK
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

EP033_SalAdequate
Ținând cont de toate eforturile și realizările mele, [@ salariul este corespunzător/@ câștigurile sunt
corespunzătoare/@ salariul este corespunzător]. (Ați spune că sunteți complet de acord, sunteți de acord, nu
sunteți de acord sau nu sunteți deloc de acord?)
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ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

ENDIF

Txt_FL_EP034

Txt_FL_EP035

OP:
Arătați fișa 19. În caz de neclarități, explicați: adică corespunzător pentru munca prestată.
SALARY OR EARNINGS ARE ADEQUATE
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

EP034_JobPromPoor
[@ perspectivele mele de promovare la locul de muncă/@ perpectivele mele de avansare la locul de muncă/@
perspectivele de promovare la locul de muncă] sunt reduse. (Ați spune că sunteți complet de acord, sunteți de
acord, nu sunteți de acord sau nu sunteți deloc de acord?)

OP:
Arătați fișa 19
PROSPECTS FOR JOB ADVANCEMENT ARE POOR
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

EP035_JobSecPoor
Siguranța locului meu de muncă este redusă. (Ați spune că sunteți complet de acord, sunteți de acord, nu sunteți
de acord sau nu sunteți deloc de acord?)

OP:
Arătați fișa 19
JOB SECURITY IS POOR
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

EP738_proxycheck

OP:
VERIFICAȚI: Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
WHO ANSWERED
1. Doar respondentul
2. Secțiune necompletată (Interviu cu reprezentantul)

IF EP005_CurrentJobSit = a2
Txt_FL_EP036
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ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWorked = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR
(EP005_CurrentJobSit = a3))

ENDIF

Txt_FL_EP037

Txt_FL_EP007

IF EP007_MoreThanOneJob = a1

ENDIF

EP036_LookForRetirement
{FL_EP036_3} Gândindu-vă la locul dumneavoastră actual de muncă, v-ar plăcea să vă pensionați cât mai
repede posibil?
LOOK FOR EARLY RETIREMENT
1. Da
5. Nu

EP037_AfraidHRet
Vă este teamă că starea dumneavoastră de sănătate vă va limita capacitatea de a lucra în acest loc de muncă
înainte de pensionarea la termen?
AFRAID HEALTH LIMITS ABILITY TO WORK BEFORE REGULAR RETIREMENT
1. Da
5. Nu

EP007_MoreThanOneJob
Până acum am discutat despre locul dumneavoastră principal de muncă. În momentul de față, mai aveți un al
doilea loc de muncă, pe lângă acela principal?

OP:
Vă rog să țineți cont doar de locurile de muncă plătite
CURRENTLY MORE THAN ONE JOB
1. Da
5. Nu

Txt_FL_EP321

Txt_FL_EP322

EP321_TotWorkedHrsSecJob
Ținând cont de eventualele ore suplimentare, plătite sau neplătite, dar nu și de pauzele de masă, câte ore pe
săptămână lucrați la acest loc de muncă?

OP:
Întrebarea se referă la săptămâna de muncă „obișnuită”. Un lucrător sezonier care muncește 40 de ore pe
săptămână timp de trei luni pe an, ar trebui să răspundă 40.
TOTAL HOURS WORKED PER WEEK SECOND JOB
0..168

EP322_NumMPerYearSecJob
Câte luni pe an lucrați, în mod normal, la acest loc de muncă (incluzând concediile plătite)?
MONTHS WORKED IN SECOND JOB (NUMBER)
1..12

Txt_FL_EP048

EP048_IntroPastJob

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

375 von 491 19.05.17, 15:50



Txt_FL_EP050

IF EP050_YrLastJobEnd = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_EP649

IF EP649_YrsInLastJob = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_EP051

Txt_FL_EP152

IF EP152_NTofJob = RESPONSE

Acum vom vorbi despre ultimul loc de muncă pe care l-ați avut [@ înainte de a vă pensiona/@ înainte de a vă
pierde locul de muncă].
INTRODUCTION PAST JOB
1. Continuați

EP050_YrLastJobEnd
În ce an s-a încheiat ultimul dumneavoastră loc de muncă?
YEAR LAST JOB END
1900..2017

CHECK ((YEAR (SYSDATE) - EP050_YrLastJobEnd) + 10) < MN808_AgeRespondent L107 " [Anul trebuie să fie
cu cel puțin 10 ani după anul nașterii. Dacă anul este corect, apăsați "suppress" (suprimare) și introduceți un
comentariu explicativ] [{empty}]"

EP649_YrsInLastJob
Câți ani ați lucrat la ultimul loc de muncă?

OP:
Dacă sunt mai multe locuri de muncă, întrebarea se va referi la locul de muncă pe care respondentul/a îl consideră
a fi cel principal. Țineți cont de perioadele de concediu fără plată. 1 pentru 6 luni sau mai mult, 0 pentru mai puțin
de 6 luni.
YEARS WORKING IN LAST JOB
0..99

CHECK EP649_YrsInLastJob < MN808_AgeRespondent L107 " [Numărul ar trebui să fie mai mic sau egal cu
vârsta respondentului Dacă vârsta este corectă, apăsați "suppress" (suprimare) și introduceți un comentariu
explicativ] [{empty}]"

EP051_EmployeeORSelf
La acest loc de muncă ați fost [@ angajat în sectorul privat, angajat în sectorul public sau liber-profesionist/@
angajată în sectorul privat, angajată în sectorul public sau liber-profesionistă]?
EMPLOYEE OR A SELF EMPLOYED IN LAST JOB
1. Angajat în sectorul privat
2. Angajat în sectorul public
3. Liber-profesionist

EP152_NTofJob
Care era numele acestui loc de muncă? Vă rog să specificați numele sau titlul exact.
NAME OR TITLE OF JOB
STRING

BLOCK

JobCode

[OP]: {FLDefault[93]} {FLDefaultExtended[93]} [În cazul în care denumirea locului de muncă nu se regăsește în
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ENDIF
IF MN103_History = 1

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP054

IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3

ENDIF

ENDBLOCK

listă, ] [@ apăsați enter pentru a salva denumirea introdusă de dvs.]

STRING

EP054_WhichIndustry
Vă rog să vă uitați la fișa 18 În ce fel de societate, industrie sau servicii ați lucrat?

OP:
Codificați răspunsurile 1..14.
WHICH INDUSTRY ACTIVE
1. Agricultură, vânat, silvicultură, piscicultură
2. Exploatări miniere și al carierelor de piatră
3. Industria prelucrătoare
4. Producția și alimentarea cu electricitate, gaz și apă
5. Construcții
6. Comerț cu ridicata și cu amănuntul; reparații de vehicule cu motor, motociclete și bunuri personale și pentru
gospodărie
7. Hoteluri și restaurante
8. Transport, depozitare și comunicații
9. Intermediere financiară
10. Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de comerciale
11. Administrație publică sau apărare; asigurări sociale obligatorii
12. Educație
13. Sănătate și muncă socială
14. Alte activități de servicii comunitare, sociale și personale

Txt_FL_EP061

EP061_NrOfEmployees
Câți angajați, dacă este cazul, ați avut?

OP:
Citiți răspunsurile cu voce tare
NUMBER OF EMPLOYEES
0. Niciunul
1. de la 1 la 5
2. de la 6 la 15
3. de la 16 la 24
4. de la 25 la 199
5. de la 200 la 499
6. 500 sau mai multe

Txt_FL_EP671
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CHECK NOT ((EP671_IncomeSources.CARDINAL > 1) AND (96 IN EP671_IncomeSources)) L107 " [Nu puteți
selecta „Niciunul de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF MN808_AgeRespondent < 101

EP671_IncomeSources
Vă rog să vă uitați la fișa 47.
Ați avut venituri de la vreuna din sursele acestea în anul [STR (Year - 1)]?

OP:
Indemnizații publice principale de boală: sunt plăți bazate pe contribuții, primite pe post de înlocuitor al veniturilor
atunci când un angajat este în concediu medical.

Pensie principală de asigurare socială de invaliditate: dacă boala se dovedește a fi de lungă durată și nu se poate
aștepta la o revenire la locul de muncă, atunci solicitantul va fi transferat de obicei pe o pensie de asigurare de
invaliditate (ex. ajutor social de invaliditate sau incapacitate). Termenul „pensie” din titlul acestei categorii se va
înțelege ca „plată regulată”, nu ca plată raportată la vârsta înaintată.

Indemnizații sau asigurări publice de șomaj: acestea sunt primite, pe o perioadă limitată de timp, de foști angajați
care ulterior rămân fără loc de muncă. Eligibilitatea se bazează pe un istoric al contribuțiilor la asigurări.

Asigurări publice pentru îngrijirea pe termen lung: cuprinde plățile în numerar menite să asigure nevoile pentru
îngrijirea pe termen lung; alocarea nu depinde în mod necesar de plata anterioară a contribuțiilor.

Asistență socială: cuprinde programe cu numerar sau cupoane valorice menite să asigure un „instrument de
siguranță” general, garantând un minimum de resurse persoanelor care nu beneficiază de resurse din ocuparea forței
de muncă sau din contribuțiile bazate pe prestații/pensii de securitate socială.

{CodeAll}
INCOME FROM PUBLIC PENSIONS IN LAST YEAR
1. Pensie de stat pentru limită de vârstă
2. Pensie de stat suplimentară pentru limită de vârstă sau pensie de stat secundară pentru limită de vârstă
3. Pensie anticipată de stat sau pensie anticipată parțială sau pensie de stat primită înainte de limita de pensionare
4. Indemnizații principale de boală din fondul public
5. Pensie principală de asigurare socială de invaliditate
6. Pensie secundară de asigurare socială de invaliditate
7. Indemnizațiile secundare de boală din fondul public
8. Indemnizații secundare de boală din fondul public
9. Pensia de urmaș al soțului sau partenerului din fondul public
10. Pensie secundară de urmaș al soțului sau partenerului din fondul public
11. Pensie de război din fondul public
12. Asigurare publică pentru îngrijire pe termen lung
13. Asistență socială sau Prestaţii sociale pentru persoane cu handicap
96. Niciuna dintre acestea

EX601_NonProxy

OP:
Începeți o @Bsecțiune fără reprezentanți interpuși@B. Nu sunt permiși reprezentanți interpuși. Dacă respondentul/a
nu este prezent/ă sau nu își poate exprima acordul pentru participarea de unul/una singur/ă, selectați @BCTRL-K@B
la fiecare întrebare.
INTRO EX_PROXY
1. Continuați

Txt_FL_EX709
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ELSE

ENDIF

EX709_LivTenYrs
(Vă rugăm să vă uitați la fișa 60.)
Care sunt șansele să trăiți până la [@ {Vârsta actuală rotunjită la cel mai apropiat grup de 5}] ani sau mai mult?

OP:
R ar trebui să spună un număr de la 0 la 100. 0 înseamnă "nici o șansă" și 100 înseamnă "complet sigur".
LIVING IN TEN YEARS
0..100

Txt_FL_EP203

Txt_FL_EP204

IF EP204_AnyEarnEmpl = a1

ENDIFTxt_FL_EP206

IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1

EP203_IntroEarnings
Acum am dori să aflăm mai multe despre câștigurile și veniturile dumneavoastră de anul trecut, adică din [STR (Year
- 1)].
INTRO INDIVIDUAL INCOME
1. Continuați

EP204_AnyEarnEmpl
Ați primit plăți, salarii sau alte venituri dintr-o muncă dependentă (în calitate de angajat) în [STR (Year - 1)]?
ANY EARNINGS FROM EMPLOYMENT LAST YEAR
1. Da
5. Nu

Txt_FL_EP205

IF EP205_EarningsEmplAT = NONRESPONSE

ENDIF

EP205_EarningsEmplAT
După plata taxelor și a contribuțiilor, care a fost, cu aproximație, venitul dumneavoastră anual realizat din activități
profesionale în [STR (Year - 1)]? Vă rog să țineți cont de orice plată suplimentară, extraordinară sau forfetară, cum
ar fi premiile, al 13-lea salariu, bonusuri de Crăciun sau pentru concediul de vară.

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
EARNINGS EMPLOYMENT PER YEAR AFTER TAXES
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP905

EP206_AnyIncSelfEmpl
Ați avut venituri dintr-o activitate independentă sau dintr-o activitate prestată pentru o afacere de familie în [STR (Year
- 1)]?
INCOME FROM SELF-EMPLOYMENT LAST YEAR
1. Da
5. Nu
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ENDIFTxt_FL_EP303

Txt_FL_EP671

Txt_FL_EP207

IF EP207_EarningsSelfAT = NONRESPONSE

ENDIF

EP207_EarningsSelfAT
După plata taxelor și a contribuțiilor și după plata unor eventuale materiale, echipamente sau bunuri pe care le
folosiți în activitate, care a fost, aproximativ, venitul dumneavoastră anual realizat din activități independente în anul
[STR (Year - 1)]?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
EARNINGS PER YEAR AFTER TAXES FROM SELF-EMPLOYMENT
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP907

EP303_Intro
Acum vă vom întreba o serie de lucruri referitoare la venitul realizat din diverse pensii și beneficii publice. Ne
interesează sumele, calendarul acestor plăți și, în sfârșit, durata pe care le-ați primit.
INTRODUCTION INCOME FROM PUBLIC PENSIONS
1. Continuați

EP671_IncomeSources
Vă rog să vă uitați la fișa 47.
Ați avut venituri de la vreuna din sursele acestea în anul [STR (Year - 1)]?

OP:
Indemnizații publice principale de boală: sunt plăți bazate pe contribuții, primite pe post de înlocuitor al veniturilor
atunci când un angajat este în concediu medical.

Pensie principală de asigurare socială de invaliditate: dacă boala se dovedește a fi de lungă durată și nu se poate
aștepta la o revenire la locul de muncă, atunci solicitantul va fi transferat de obicei pe o pensie de asigurare de
invaliditate (ex. ajutor social de invaliditate sau incapacitate). Termenul „pensie” din titlul acestei categorii se va
înțelege ca „plată regulată”, nu ca plată raportată la vârsta înaintată.

Indemnizații sau asigurări publice de șomaj: acestea sunt primite, pe o perioadă limitată de timp, de foști angajați
care ulterior rămân fără loc de muncă. Eligibilitatea se bazează pe un istoric al contribuțiilor la asigurări.

Asigurări publice pentru îngrijirea pe termen lung: cuprinde plățile în numerar menite să asigure nevoile pentru
îngrijirea pe termen lung; alocarea nu depinde în mod necesar de plata anterioară a contribuțiilor.

Asistență socială: cuprinde programe cu numerar sau cupoane valorice menite să asigure un „instrument de
siguranță” general, garantând un minimum de resurse persoanelor care nu beneficiază de resurse din ocuparea forței
de muncă sau din contribuțiile bazate pe prestații/pensii de securitate socială.

{CodeAll}
INCOME FROM PUBLIC PENSIONS IN LAST YEAR
1. Pensie de stat pentru limită de vârstă
2. Pensie de stat suplimentară pentru limită de vârstă sau pensie de stat secundară pentru limită de vârstă
3. Pensie anticipată de stat sau pensie anticipată parțială sau pensie de stat primită înainte de limita de pensionare
4. Indemnizații principale de boală din fondul public
5. Pensie principală de asigurare socială de invaliditate
6. Pensie secundară de asigurare socială de invaliditate
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CHECK NOT ((EP671_IncomeSources.CARDINAL > 1) AND (96 IN EP671_IncomeSources)) L107 " [Nu puteți
selecta „Niciunul de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

LOOP cnt:= 1 TO 13

7. Indemnizațiile secundare de boală din fondul public
8. Indemnizații secundare de boală din fondul public
9. Pensia de urmaș al soțului sau partenerului din fondul public
10. Pensie secundară de urmaș al soțului sau partenerului din fondul public
11. Pensie de război din fondul public
12. Asigurare publică pentru îngrijire pe termen lung
13. Asistență socială sau Prestaţii sociale pentru persoane cu handicap
96. Niciuna dintre acestea

IF cnt IN EP671_IncomeSources

BLOCK
Txt_FL_EP078

IF EP078_AvPaymPens = NONRESPONSE

ENDIF

EP078_AvPaymPens
După plata taxelor, cât de mare a fost plata tipică [@ a pensiei dumneavoastră de limită de vârstă din fondul
public/@ a pensiei dumneavoastră suplimentare de limită de vârstă sau a celei de-a doua pensii de limită de
vârstă din fondul public/@ a pensiei dumneavoastră anticipate sau a pensiei primite înainte de limita de
pensionare din fondul public/@ a indemnizațiilor principale de boală din fondul public/@ a pensiei principale de
asigurare socială de invaliditate/@ a pensiei secundare de asigurare socială de invaliditate/@ a indemnizațiilor
secundare de boală din fondul public”/@ a indemnizației sau asigurării de șomaj din fondul public/('@ a pensiei
dumneavoastră de urmaș al ' + FL_EP078_2) + ' din fondul public'/('@ a pensiei dumneavoastră secundare de
urmaș al ' + FL_EP078_2) + ' din fondul public'/@ a pensiei dumneavoastră de război din fondul public/@ a
asigurării dumneavoastră publice pentru îngrijire pe termen lung/@ a asistenței dumneavoastră sociale/ prestaţiei
sociale pentru persoane cu handicap] în [STR (Year - 1)]?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
Este o plată tipică obișnuită, fără sume suplimentare, cum ar fi premiile, al 13-lea salariu, plățile forfetare etc.
Durata de timp se va întreba în următoarea întrebare: de exemplu, poate fi lunară, trimestrială sau săptămânală.
R ar trebui să răspundă care a fost plata tipică pentru această perioadă pe parcursul anului menționat în
întrebare.
TYPICAL PAYMENT OF PENSIONS
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP978

EP074_PeriodBenefit
Ce perioadă a acoperit plata respectivă?

OP:
Nu țineți cont de plăți forfetare. Această întrebare se va adresa mai târziu.
PERIOD OF INCOME SOURCE
1. O săptămână
2. Două săptămâni
3. Lună calendaristică/4 săptămâni
4. Trei luni/13 săptămâni
5. Șase luni/26 de săptămâni
6. Un an întreg/12 luni/52 de săptămâni
97. Altele (specificați)
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IF EP074_PeriodBenefit = a97

ENDIFTxt_FL_EP208

IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF
IF NOT (MN101_Longitudinal = 1) OR (EP612_WhenSource_long = a5)

EP075_OthPeriodBenefits

OP:
Notați o altă perioadă
OTHER PERIOD OF RECEIVING BENEFITS
STRING

EP208_MonthsRecIncSource
Câte luni ați primit în total [@ pensia de limită de vârstă din fondul public/@ pensia suplimentară de limită de
vârstă sau a doua pensie de limită de vârstă din fondul public/@ pensia anticipată sau pensia primită înainte de
limita de pensionare din fondul public/@ indemnizațiile principale de boală din fondul public/@ pensia principală
de asigurare socială de invaliditate/@ pensia secundară de asigurare socială de invaliditate/@ indemnizațiile
secundare de boală din fondul public/@ indemnizația sau asigurarea de șomaj din fondul public/('@ pensia de
urmaș al ' + FL_EP208_2) + ' din fondul public'/('@ pensia secundară de urmaș al ' + FL_EP208_2) + ' din fondul
public'/@ pensia de război din fondul public/@ asigurarea publică pentru îngrijire pe termen lung/@ asistența
socială/ prestaţia sociala pentru persoane cu handicap] în [STR (Year - 1)]?

OP:
Nu câte plăți s-au făcut, ci durata de timp. Exemplu: pensia a fost primită durata întregului an, răspunsul este 12.
În situația în care respondentul a început să o primească în Noiembrie, răspunsul este 2.
HOW MANY MONTHS RECEIVED INCOME SOURCE
1..12

Txt_FL_EP612

EP612_WhenSource_long
Ați primit pentru prima oară [@ pensia de limită de vârstă din fondul public/@ pensia suplimentară de limită de
vârstă sau a doua pensie de limită de vârstă din fondul public/@ pensia anticipată sau pensia primită înainte de
limita de pensionare din fondul public/@ indemnizațiile principale de boală din fondul public/@ pensia principală
de asigurare socială de invaliditate/@ pensia secundară de asigurare socială de invaliditate/@ indemnizațiile
secundare de boală din fondul public/@ indemnizația sau asigurarea de șomaj din fondul public/('@ pensia de
urmaș al ' + FL_EP208_2) + ' din fondul public'/('@ pensia secundară de urmaș al ' + FL_EP208_2) + ' din fondul
public'/@ pensia de război din fondul public/@ asigurarea publică pentru îngrijire pe termen lung/@ asistența
socială/ prestaţia sociala pentru persoane cu handicap] înainte de ultimul nostru interviu din
{FLLastInterviewMonthYear}?
BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW
1. Da, înainte de ultimul interviu
5. Nu, după ultimul interviu

Txt_FL_EP213

EP213_YearRecIncSource
În ce an ați primit pentru prima oară [@ pensia de limită de vârstă din fondul public/@ pensia suplimentară de
limită de vârstă sau a doua pensie de limită de vârstă din fondul public/@ pensia anticipată sau pensia primită
înainte de limita de pensionare din fondul public/@ indemnizațiile principale de boală din fondul public/@ pensia
principală de asigurare socială de invaliditate/@ pensia secundară de asigurare socială de invaliditate/@
indemnizațiile secundare de boală din fondul public/@ indemnizația sau asigurarea de șomaj din fondul
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ENDIFTxt_FL_EP081

IF EP081_LumpSumPenState = a1

IF EP213_YearRecIncSource = RESPONSE

ENDIF

public/('@ pensia de urmaș al ' + FL_EP213_2) + ' din fondul public'/('@ pensia secundară de urmaș al ' +
FL_EP213_2) + ' din fondul public'/@ pensia de război din fondul public/@ asigurarea publică pentru îngrijire pe
termen lung/@ asistența socială/ prestaţia sociala pentru persoane cu handicap]?

OP:
În cazul unor indemnizații primite în mod întrerupt pe parcursul întregii vieți (de ex. indemnizații de șomaj primite
în urma unor episoade de șomaj diferite), țineți cont de prima plată din fluxul curent de beneficii, NU de primul
primit vreodată.
YEAR RECEIVED INCOME SOURCE
1930..2017

CHECK (CURRENTDATE.YEAR - EP213_YearRecIncSource) < MN808_AgeRespondent L107 " [Anul ar trebui
să aibă o valoare mai mare sau egală cu anul nașterii. Dacă anul este corect, apăsați "suppress" (suprimare) și
introduceți un comentariu explicativ] [{empty}]"

EP081_LumpSumPenState
Ați primit vreo sumă forfetară suplimentară sau extraordinară (o singură dată) cu [@ pensia de limită de vârstă din
fondul public/@ pensia suplimentară de limită de vârstă sau a doua pensie de limită de vârstă din fondul public/@
pensia anticipată sau pensia primită înainte de limita de pensionare din fondul public/@ indemnizațiile principale
de boală din fondul public/@ pensia principală de asigurare socială de invaliditate/@ pensia secundară de
asigurare socială de invaliditate/@ indemnizațiile secundare de boală din fondul public/@ indemnizația sau
asigurarea de șomaj din fondul public/('@ pensia de urmaș al ' + FL_EP081_2) + ' din fondul public'/('@ pensia
secundară de urmaș al ' + FL_EP081_2) + ' din fondul public'/@ pensia de război din fondul public/@ asigurarea
publică pentru îngrijire pe termen lung/@ asistența dumneavoastră sociale/ prestaţie socială pentru persoane cu
handicap] pe parcursul anului [STR (Year - 1)]?

OP:
Asigurați-vă că, atunci când răspunde la această întrebare, R ține cont de toate plățile suplimentare/extraordinare
/forfetare primite (inclusiv cele de Crăciun și pentru concediul de vară, dacă se aplică)
LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_EP082

EP082_TotAmountLS
După plata taxelor, aproximativ cât ați primit în total, ca plăți suplimentare sau extraordinare din [@ această
pensie de limită de vârstă din fondul public/@ această pensie suplimentară de limită de vârstă sau din a doua
pensie de limită de vârstă din fondul public/@ această pensie anticipată sau din pensia primită înainte de limita
de pensionare din fondul public/@ aceste indemnizații principale de boală din fondul public/@ această pensie
principală de asigurare socială de invaliditate/@ această pensie secundară de asigurare socială de
invaliditate/@ aceste indemnizații secundare de boală din fondul public/@ această indemnizație sau asigurare
de șomaj din fondul public/('@ această pensie de urmaș al ' + FL_EP082_2) + ' din fondul public'/('@ această
pensie secundară de urmaș al ' + FL_EP082_2) + ' din fondul public'/@ această pensie de război din fondul
public/@ această asigurare publică pentru îngrijire pe termen lung/@ această asistență socială/ prestaţie socială
pentru persoane cu handicap] în [STR (Year - 1)]?

OP:
Suma în ^FLCurr
Țineți cont de toate plățile suplimentare sau extraordinare
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ENDLOOPTxt_FL_EP624

IF EP624_OccPensInc = a1

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

IF EP082_TotAmountLS = NONRESPONSE

ENDIF

TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP982

EP624_OccPensInc
Pe lângă indemnizațiile de pensie publică, pensiile mai pot fi asigurate prin angajatorul dumneavoastră. Ați primit
vreun venit dintr-o pensie ocupațională în anul [STR (Year - 1)]?

OP:
Pensia ocupațională pentru limită de vârstă de la ultimul loc de muncă sau de la cele anterioare, dintr-o pensie
anticipată, dintr-o asigurare de invaliditate ori pensie de urmaș de la locul de muncă al [@ soțului sau partenerului
dumneavoastră./@ soției sau partenerei dumneavoastră].
HAD OCCUPATIONAL PENSION INCOME SOURCES
1. Da
5. Nu

BLOCK
Txt_FL_EP678

IF EP678_AvPaymPens = NONRESPONSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

EP678_AvPaymPens
După plata taxelor, care a fost, cu aproximație, suma anuală pe care ați primit-o din toate pensiile dumneavoastră
ocupaționale în [STR (Year - 1)]?

OP:
Suma în [FLDefault[9]] Nu țineți cont de plăți suplimentare sau extraordinare sau de sume forfetare (plătite o
singură dată) cum ar fi premiile, al 13-lea salariu, plăți de Crăciun sau pentru concediul de vară.
APPROXIMATE ANUAL PAYMENT OF PENSIONS
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP878

Txt_FL_EP621

EP621_WhenSource_long
Ați început să primiți prima pensie ocupațională înainte de ultimul nostru interviu în {FLLastInterviewMonthYear}?

OP:
Prima pensie ocupațională este prima pensie ocupațională pe care R a început să o colecteze.
BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW
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ENDIF
IF NOT (MN101_Longitudinal = 1) OR (EP621_WhenSource_long = a5)

ENDIFTxt_FL_EP681

IF EP681_LumpSumPenState = a1

ENDIF

1. Da, înainte de ultimul interviu
5. Nu, după ultimul interviu

Txt_FL_EP613

IF EP613_YearRecIncSource = RESPONSE

ENDIF

EP613_YearRecIncSource
În ce an ați început să colectați prima pensie ocupațională?

OP:
Prima pensie ocupațională este prima pensie ocupațională pe care R a început să o colecteze.
YEAR RECEIVED INCOME SOURCE
1930..2017

CHECK (CURRENTDATE.YEAR - EP613_YearRecIncSource) < MN808_AgeRespondent L107 " [Anul ar trebui
să aibă o valoare mai mare sau egală cu anul nașterii. Dacă anul este corect, apăsați "suppress" (suprimare) și
introduceți un comentariu explicativ] [{empty}]"

EP681_LumpSumPenState
Ați primit vreo plată suplimentară, extraordinară sau vreo sumă forfetară (o singură dată) dintr-una din pensiile
dumneavoastră ocupaționale pe parcursul anului [STR (Year - 1)]?

OP:
Asigurați-vă că, atunci când răspunde la această întrebare, R ține cont de toate plățile suplimentare sau
extraordinare sau forfetare primite din orice pensie ocupațională (inclusiv premii, al 13-lea salariu, plățile de
Crăciun și pentru concediul de vară, dacă se aplică)
LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_EP682

IF EP682_TotAmountLS = NONRESPONSE

ENDIF

EP682_TotAmountLS
După plata taxelor, aproximativ cât ați primit în total, ca plăți suplimentare, extraordinare dau forfetare (o singură
dată) din pensiile dumneavoastră ocupaționale în [STR (Year - 1)]?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
Țineți cont de toate plățile suplimentare, extraordinare sau forfetare (o singură dată)
TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP982
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ENDIFTxt_FL_EP089

CHECK NOT ((EP089_AnyRegPay.CARDINAL > 1) AND (96 IN EP089_AnyRegPay)) L107 " [Nu puteți selecta
„Niciunul de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDBLOCK

EP089_AnyRegPay
Vă rog să vă uitați la fișa 48 Ați primit vreuna din următoarele plăți regulate sau transferuri în cursul anului [STR (Year
- 1)]?

OP:
{CodeAll}
ANY OTHER REGULAR PAYMENTS RECEIVED
1. Indemnizații de asigurări de viață de la o societate privată de asigurări
2. Plata reprezentând renta dumneavoastră anuală sau pensia personală privată
3. Alocație
4. Indemnizații regulate de la organizații caritabile
5. Plăți pentru asigurări pe termen lung de la o companie privată de asigurări
96. Niciuna dintre acestea

IF cnt IN EP089_AnyRegPay

BLOCK
Txt_FL_EP094

IF EP094_TotalAmountBenLP = NONRESPONSE

ENDIF

EP094_TotalAmountBenLP
După plata eventualelor taxe și contribuții, cât de mare a fost, în medie, [@ plata pentru asigurarea de viață de la
o companie privată de asigurări/@ plata reprezentând renta dumneavoastră anuală sau pensia personală
privată/@ alocația dumneavoastră/@ plata dumneavoastră regulată de la organizații caritabile/@ plata pentru
asigurarea de îngrijire pe termen lung de la o companie de asigurari privata] în [STR (Year - 1)]?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
Nu țineți cont de plăți forfetare. Această întrebare se va adresa mai târziu.
TOTAL AMOUNT IN THE LAST PAYMENT
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP994

EP090_PeriodPaym
Ce perioadă a acoperit plata respectivă?
PERIOD RECEIVED REGULAR PAYMENTS
1. O săptămână
2. Două săptămâni
3. Lună calendaristică/4 săptămâni
4. Trei luni/13 săptămâni
5. Șase luni/26 de săptămâni
6. Un an întreg/12 luni/52 de săptămâni
97. Altele (specificați)
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ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)

ENDIF

ENDBLOCK

IF EP090_PeriodPaym = a97

ENDIFTxt_FL_EP096

Txt_FL_EP092

IF EP092_AddPayments = a1

ENDIF

EP091_OthPeriodPaym

OP:
Specificați altele
OTHER PERIOD OF RECEIVING REGULAR PAYMENTS
STRING

EP096_MonthsRegPaym
Câte luni ați primit în total [@ indemizațiile de asigurări de viață/@ indemnizațiile reprezentând renta anuală sau
pensia personală privată/@ alocație/@ indemnizații regulate de la organizații caritabile/@ plata pentru asigurarea
de îngrijire pe termen lung de la o companie de asigurari privata] în [STR (Year - 1)]?
MONTHS RECEIVED REGULAR PAYMENTS
1..12

EP092_AddPayments
Pentru [@ indemnizațiile de asigurări de viață/@ plata reprezentând renta dumneavoastră anuală sau pensia
personală privată/@ alocația dumneavoastră/@ indemnizații regulate de la organizații caritabile/@ plata pentru
asigurarea de îngrijire pe termen lung de la o companie de asigurari privata] ați primit plăți forfetare sau
suplimentare în [STR (Year - 1)]?
ADDITIONAL PAYMENTS FOR THIS BENEFIT IN LAST YEAR
1. Da
5. Nu

Txt_FL_EP209

IF EP209_AddPaymAT = NONRESPONSE

ENDIF

EP209_AddPaymAT
După plata eventualelor taxe și contribuții, cât ați primit ca plăți suplimentare?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
ADDITIONAL PAYMENTS AFTER TAXES
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP909

Txt_FL_EP097

EP097_PensClaim
Acum discutăm despre pensii pe care s-ar putea să le primiți în viitor, dar pe care @Bnu le primiți în momentul de
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IF EP097_PensClaim = a1

față@B. Veți avea dreptul cel puțin la una din pensiile de pe cardul 49, pe care nu o primiți în momentul de față?
PENSION CLAIMS
1. Da
5. Nu

Txt_FL_EP098

LOOP cnt:= 1 TO 5

EP098_TypeOfPension
La ce tipuri de pensii veți avea dreptul?

OP:
{CodeAll}
Respondentul nu trebuie să beneficieze de aceste pensii în prezent
TYPE OF PENSION YOU WILL BE ENTITLED TO
1. Pensie de stat pentru limită de vârstă
2. Pensie anticipată de stat sau pensie de stat primită înainte de limita de pensionare
3. Asigurare socială de invaliditate; pensie de boală/invaliditate/incapacitate; Prestaţii sociale pentru persoane cu
handicap
4. Pensie (ocupațională) pentru limită de vârstă
5. Pensie (ocupațională) privată anticipată

IF cnt IN EP098_TypeOfPension

BLOCK
Txt_FL_EP102

Txt_FL_EP103

CHECK EP103_YrsContrToPlan <= MN808_AgeRespondent L107 " [Numărul ar trebui să fie mai mic sau egal
cu vârsta respondentului Dacă vârsta este corectă, apăsați "suppress" (suprimare) și introduceți un comentariu
explicativ] [{empty}]"
Txt_FL_EP106

EP102_CompVolun
Participarea la [@ această pensie de limită de vârstă din fondul public/@ această pensie anticipată sau din
pensia primită înainte de limita de pensionare din fondul public/@ această pensie de asigurare socială de
invaliditate; pensie de boală/invaliditate/incapacitate/@ această pensie (ocupațională) privată de limită de
vârstă/@ această pensie (ocupațională) privată anticipată] este obligatorie sau voluntară?
COMPULSORY OF VOLUNTARY PLAN OR FUND
1. Obligatorie
2. Voluntară

EP103_YrsContrToPlan
Câți ani ați contribuit la [@ pensia dumneavoastră de limită de vârstă din fondul public/@ pensia
dumneavoastră anticipată sau la pensia primită înainte de limita de pensionare din fondul public/@ pensia de
asigurare socială de invaliditate; pensia de boală/invaliditate/incapacitate/@ pensia (ocupațională) privată de
limită de vârstă/@ pensia (ocupațională) privată anticipată]?

OP:
Contribuțiile angajatorilor ar trebui să fie luate, de asemenea, în calcul.
YEARS CONTRIBUTING TO PLAN
0..75

EP106_ExpRetAge
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ENDIF
IF (IT IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

System preset value EP902_TimeStampEnd
IF EP902_TimeStampEnd = EMPTY AND EP210_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

CHECK NOT ((EP106_ExpRetAge < MN808_AgeRespondent) AND (EP106_ExpRetAge = RESPONSE)) L107 "
[Vârsta ar trebui să fie mai mare sau egală cu vârsta actuală Dacă vârsta este corectă, apăsați "suppress"
(suprimare) și introduceți un comentariu explicativ] [{empty}]"

IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF

La ce vârstă vă așteptați să începeți să beneficiați de plătirea acestei pensii pentru prima oară?
EXPECTED AGE TO COLLECT THIS PENSION
30..75

Txt_FL_EP609

EP609_PWExpPensStatAge
Vă rog să vă gândiți la data la care veți începe să beneficiați de plata acestei pensii. Cât va fi prima
indemnizație lunară din [@ pensia dumneavoastră de limită de vârstă din fondul public/@ pensia
dumneavoastră anticipată sau din pensia primită înainte de limita de pensionare din fondul public/@ pensia de
asigurare socială de invaliditate; pensia de boală/invaliditate/incapacitate/@ pensia (ocupațională) privată de
limită de vârstă/@ pensia dumneavoastră (ocupațională) privată anticipată] după plata taxelor?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
EXPECTED AMOUNT OF PENSION BENEFIT
0..100000000000000000

EP210_IntCheck

OP:
Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
WHO ANSWERED SECTION EP
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul

IF MN103_History = 0
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BLOCK
Txt_FL_IT005

System preset value IT901_TimeStampStart
IF IT901_TimeStampStart = EMPTY AND IT005_Continue <> EMPTY
ENDIF
IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2

ELSE

ENDIFTxt_FL_IT003

IT005_Continue
Acum vom discuta despre computere
INTRO IT MODULE
1. Continuați

Txt_FL_IT001

IT001_PC_work
Locul dumneavoastră actual de muncă necesită folosirea unui computer?

OP:
Computer ar putea fi un PC (computer personal) sau o tabletă (I-Pad sau asemănătoare)
CURRENT JOB REQUIRES COMPUTER
1. Da
5. Nu

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1

ENDIF

Txt_FL_IT002

IT002_PC_work
Ultimul dumneavoastră loc de muncă înainte de a vă pensiona presupunea utilizarea unui computer?

OP:
Computer ar putea fi un PC (computer personal) sau o tabletă (I-Pad sau asemănătoare)
LAST JOB REQUIRED COMPUTER
1. Da
5. Nu

IT003_PC_skills
Cum v-ați aprecia competențele informatice? Ați spune că sunt...

OP:
{ReadOut}
PC skills
1. Excelente
2. Foarte bune
3. Bune
4. Satisfăcătoare
5. Slabe
6. Nu am folosit niciodată un computer (DOAR SPONTAN)
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ENDIF
IF (((GS IN Test_History) OR (GS IN Test_Regular)) OR (ALL IN Test_History)) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDIF

ENDBLOCK

Txt_FL_IT004

System preset value IT902_TimeStampEnd
IF IT902_TimeStampEnd = EMPTY AND IT004_UseWWW <> EMPTY
ENDIF

IT004_UseWWW
În ultimele 7 zile, ați folosit internetul pentru a trimite e-mailuri, a căuta informații, a face cumpărături sau în orice alt
scop, cel puțin o dată?
USE WORLD WIDE WEB
1. Da
5. Nu

BLOCK
Txt_FL_GS700

System preset value GS901_TimeStampStart
IF GS901_TimeStampStart = EMPTY AND GS700_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_GS701

IF (GS701_Willingness = a2) OR (GS701_Willingness = a3)

GS700_Intro
Acum, aș dori să evaluez puterea mâinilor dvs. printr-un exercițiu de prindere. O să va cer să strângeți acest mâner cât
de puternic puteți, doar pentru câteva secunde, și apoi să eliberați. O să vă arăt acum cum să faceți.

OP:
Demonstrarea nivelul forței de prindere
Începeți @BSecțiunea fără însoțitor@B. Nu este permis ajutorul însoțitorului.
Dacă respondentul nu poate realiza singur testul, apăsați @BCTRL-K@B la fiecare întrebare.
INTRO HANDGRIP MEASURED
1. Continuați

GS701_Willingness
Voi măsura alternativ mâna dreaptă și mâna stângă. Sunteți dispus/ă să vă măsurăm forța de prindere a mâinelor
dvs.?
WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED
1. R este de acord cu măsurarea
2. R refuză măsurarea
3. R nu este capabil/ă să efectueze măsurarea

GS010_WhyNotCompl

OP:
De ce R nu a efectuat testul de forță de prindere a mâinii?
{CodeAll}
WHY NOT COMPLETED GS TEST
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ENDIF
IF NOT ((GS701_Willingness = a2) OR (GS701_Willingness = a3))

ENDIF
IF (GS701_Willingness = a2) OR (GS701_Willingness = a3)

ENDIF
IF NOT ((GS701_Willingness = a2) OR (GS701_Willingness = a3))

IF a97 IN GS010_WhyNotCompl

ENDIF

1. R a simțit că nu ar fi în siguranță
2. IWER a simțit că nu ar fi în siguranță
3. R a refuzat, nu a oferit motive
4. R a încercat, dar nu a putut completa testul
5. R nu a înțeles instrucțiunile
6. R a suferit o operație, răni, umflături etc. la ambele mâini în ultimele 6 luni
97. Altele (Specificați)

GS011_OthReason

OP:
Specificați alte motive
OTHER REASON
STRING

GS002_RespStatus

OP:
Înregistrați starea respondentului
RECORD RESPONDENT STATUS
1. Respondentul își poate folosi ambele mâini
2. Respondentul nu își poate folosi mâna dreaptă
3. Respondentul nu își poate folosi mâna stângă

GS003_StopTest
OPERATORUL OPREȘTE TESTUL.

OP:
Fără măsurarea puterii de prindere.
END OF TEST BECAUSE RESPONDENT IS UNABLE OR NOT WILLING TO DO TEST
1. Continuați

IF GS002_RespStatus = a1
Txt_FL_GS004

GS004_DominantHand
Care este mâna dumneavoastră dominantă?
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ENDIF

IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)

ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)

ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)

OP:
Ambidexteritatea naturală este starea în care cineva are capacitatea de la naștere de a-și folosi în mod egal ambele
mâini.
DOMINANT HAND
1. Mâna dreaptă
2. Mâna stângă
3. Ambidexteritate

GS705_IntroTest

OP:
Comutați la broșura de înregistrare și urmați instrucțiunile pentru măsurarea forței de prindere.
Apăsați pe 'continuați' după măsurarea.
INTRODUCTION TO TEST
1. Continuați

GS006_FirstLHand
MÂNA STÂNGĂ, PRIMA MĂSURARE.

OP:
Rotunjiți la cel mai apropiat număr întreg.
FIRST MEASUREMENT, LEFT HAND
0..100

GS008_FirstRHand
MÂNA DREAPTĂ, PRIMA MĂSURARE.

OP:
Rotunjiți la cel mai apropiat număr întreg.
FIRST MEASUREMENT, RIGHT HAND
0..100

IF GS007_SecondLHand = RESPONSE

GS007_SecondLHand
MÂNA STÂNGĂ, A DOUA MĂSURARE.

OP:
Rotunjiți la cel mai apropiat număr întreg.
SECOND MEASUREMENT, LEFT HAND
0..100

CHECK NOT ((GS007_SecondLHand <= (GS006_FirstLHand - 20)) OR (GS007_SecondLHand >=
(GS006_FirstLHand + 20))) L107 " [Diferența dintre prima și a doua măsurare cu mâna stângă este foarte mare; Ați
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ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)

ENDIF

ENDIF

introdus numerele corecte] [{empty}]"

IF GS009_SecondRHand = RESPONSE

ENDIF

GS009_SecondRHand
MÂNA DREAPTĂ, A DOUA MĂSURARE.

OP:
Rotunjiți la cel mai apropiat număr întreg.
SECOND MEASUREMENT, RIGHT HAND
0..100

CHECK NOT ((GS009_SecondRHand <= (GS008_FirstRHand - 20)) OR (GS009_SecondRHand >=
(GS008_FirstRHand + 20))) L107 " [Diferența dintre prima și a doua măsurare cu mâna dreaptă este foarte mare; Ați
introdus numerele corecte] [{empty}]"

GS012_Effort

OP:
Cât efort a depus R pentru această măsurare?
HOW MUCH EFFORT R GAVE
1. R a depus un efort total
2. R a fost împiedicat de boală, durere sau alte simptome sau tulburări de la depunerea unui efort total
3. R nu a părut că depune un efort total, dar nu sunt motive evidente pentru aceasta

GS013_Position

OP:
Care a fost poziția luată de R pentru acest test?
THE POSITION OF R FOR THIS TEST
1. În picioare
2. Pe scaun
3. Culcat

GS014_RestArm

OP:
R și-a odihnit mâinile pe vreun suport în timp ce a efectuat testul?
R RESTED HIS/HER ARMS ON A SUPPORT
1. Da
5. Nu
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ENDIF
IF (PR IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

ENDIF
System preset value GS902_TimeStampEnd
IF GS902_TimeStampEnd = EMPTY AND ((GS003_StopTest <> EMPTY OR GS007_SecondLHand <> EMPTY) OR
GS009_SecondRHand <> EMPTY)
ENDIF

BLOCK
Txt_FL_GL737

System preset value PR901_TimeStampStart
IF PR901_TimeStampStart = EMPTY AND GL737_intro_discrM <> EMPTY
ENDIF
IF GL737_intro_discrM = a1

ENDIFTxt_FL_GL739

GL737_intro_discrM
[@ Există momente, în care oamenii sunt persecutați sau discriminați, de exemplu din cauza convingerilor politice,
religie, naționalitate, etnie, orientare sexuală sau originea lor.] Acum am dori să vă întrebăm dacă părinții
dumneavoastră au fost afectați de război, persecuție sau discriminare. Vă rog să vă gândiți la mama dumneavoastră.

OP:
Această întrebare se referă la mama biologică a respondentului.
INTRO DISCRIMINATED AGAINST MOTHER
1. Continuați

Txt_FL_GL738

GL738_discrmother
Vă rog să vă uitați la fișa 31. Mama dumneavoastră a suferit vreuna din consecințele enumerate, ca urmare a
războiului, persecuției sau discriminării?

OP:
{CodeAll}
Prin 'război' ne referim, de asemenea, perioada de ocupație din timpul celui de-al doilea război mondial.
Deteriorarea sănătății include daune grave asupra sănătății fizice sau mentale.
Moartea include doar moartea mamei respondentului ca o consecință directă a războiului, persecuție sau
discriminare.
De exemplu, dacă tatăl a murit într-un lagăr de muncă selectați atât lagărul de muncă cât și moarte.
DISCRIMINATED AGAINST MOTHER
1. Închisoare
2. Lagăr de muncă
3. Lagăr de concentrare
4. Deportare, detașare forțată sau zbor
5. Angajate în operațiuni de luptă / război
6. Deteriorare gravă a sănătății sau vătămare - inclusiv deteriorarea sănătății fizice sau psihice
7. Moarte
96. Niciuna dintre acestea

GL739_intro_discrF
Acum vă rog să vă gândiți la tatăl dumneavoastră.
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ENDIF
IF (SP IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

IF GL739_intro_discrF = a1

ENDIF
System preset value PR902_TimeStampEnd
IF PR902_TimeStampEnd = EMPTY
ENDIF

OP:
Această întrebare se referă la tatăl biologic al respondentului.
INTRO DISCRIMINATED AGAINST FATHER
1. Continuați

Txt_FL_GL740

GL740_discrfather
Vă rog să vă uitați la fișa 31. Tatăl dumneavoastră a suferit vreuna din consecințele enumerate, ca urmare a
războiului, persecuției sau discriminării?

OP:
^CodeAll
Prin 'război' ne referim, de asemenea, perioada de ocupație din timpul celui de-al doilea război mondial.
Deteriorarea sănătății include daune grave asupra sănătății fizice sau mentale.
Moartea include doar moartea mamei respondentului ca o consecință directă a războiului, persecuție sau
discriminare.
De exemplu, dacă tatăl a murit într-un lagăr de muncă selectați atât lagărul de muncă cât și moarte.
DISCRIMINATED AGAINST FATHER
1. Închisoare
2. Lagăr de muncă
3. Lagăr de concentrare
4. Deportare, detașare forțată sau zbor
5. Angajate în operațiuni de luptă / război
6. Deteriorare gravă a sănătății sau vătămare - inclusiv deteriorarea sănătății fizice sau psihice
7. Moarte
96. Niciuna dintre acestea

BLOCK
Txt_FL_SP001

System preset value SP901_TimeStampStart
IF SP901_TimeStampStart = EMPTY AND SP001_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_SP002

SP001_Intro
Următoarele întrebări sunt despre ajutorul pe care probabil l-ați oferit unor persoane pe care le cunoașteți sau l-ați
primit de la persoane pe care le cunoașteți.
INTRODUCTION SP
1. Continuați

SP002_HelpFrom
Vă rog să vă uitați la fișa 50. Gândindu-vă la ultimele douăsprezece luni, s-a întâmplat ca un membru al familiei din
afara gospodăriei, sau un prieten sau vecin al dumneavoastră să vă fi oferit vreunul din tipurile de ajutor de pe această
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IF SP002_HelpFrom = a1

fișă?
RECEIVED HELP FROM OTHERS
1. Da
5. Nu

BLOCK
Txt_FL_SP003

IF (SP003_FromWhoHelp = a10) OR (SP003_FromWhoHelp = a11)

SP003_FromWhoHelp
Ce [@ alt] membru al familiei din afara gospodăriei, sau prieten sau vecin v-a ajutat în ultimele douăsprezece luni?
WHO GAVE YOU HELP
1. Soț/Soție/Partener/Parteneră
2. Mamă
3. Tată
4. Soacră
5. Socru
6. Mamă vitregă
7. Tată vitreg
8. Frate
9. Soră
10. Copil
11. Copil vitreg/copil al partenerului(ei) actual(e)
12. Ginere
13. Noră
14. Nepotul sau nepoata
15. Bunic(ă)
16. Mătușă
17. Unchi
18. Nepoată de unchi
19. Nepot de unchi
20. Altă rudă
21. Prieten(ă)
22. (Fost) coleg(ă)/colaborator(oare)
23. Vecin(ă)
24. Fost(ă) soț(ie)/partener(ă)
25. Preot sau alt cleric
26. Terapeut sau alt asistent profesional
27. Menajeră/Furnizor de servicii medicale la domiciliu
96. Niciuna dintre acestea

SP027_WhatChild
Care copil?
WHICH CHILD FROM OUTSIDE HH HELPED R
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
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ENDIFTxt_FL_SP004

Txt_FL_SP005

IF piIndex <> 3

IF SP027_WhatChild = a96

ENDIF

^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]

SP023_NameOthChild

OP:
Înregistrați numele copilului
NAME OTHER CHILD
STRING

SP004_TypesOfHelp
Vă rog să vă uitați la fișa 50 Ce tipuri de ajutor v-a oferit această persoană în ultimele douăsprezece luni?

OP:
^CodeAll
Formularul pe hârtie include toate formularele online
WHICH TYPES OF HELP
1. îngrijire personală, de exemplu îmbrăcat, îmbăiat sau făcut duș, hrănire, urcare și coborâre din pat, folosirea
toaletei
2. ajutor practic în gospodărie, de exemplu cu reparații casnice, grădinărit, transport, cumpărături, treburi
gospodărești
3. ajutor cu documentele, de exemplu completarea formularelor, rezolvarea problemelor de natură financiară sau
juridică

SP005_HowOftenHelpRec
În ultimele douăsprezece luni, cât de des în total ați primit ajutorul menționat de la această persoană?

OP:
{ReadOut}
HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON
1. Aproximativ zilnic
2. Aproximativ săptămânal
3. Aproximativ lunar
4. Mai puțin frecvent

Txt_FL_SP007
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ENDBLOCK
LOOP cnt1:= 2 TO 3

ENDIF

SP007_OtherHelper
(Uitați-vă la fișa 50) Mai sunt și alți membri de familie din afara gospodăriei, prieteni sau vecini care v-au oferit
îngrijire personală sau ajutor practic în gospodărie?
ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD
1. Da
5. Nu

IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1

BLOCK
Txt_FL_SP003

IF (SP003_FromWhoHelp = a10) OR (SP003_FromWhoHelp = a11)

SP003_FromWhoHelp
Ce [@ alt] membru al familiei din afara gospodăriei, sau prieten sau vecin v-a ajutat în ultimele douăsprezece
luni?
WHO GAVE YOU HELP
1. Soț/Soție/Partener/Parteneră
2. Mamă
3. Tată
4. Soacră
5. Socru
6. Mamă vitregă
7. Tată vitreg
8. Frate
9. Soră
10. Copil
11. Copil vitreg/copil al partenerului(ei) actual(e)
12. Ginere
13. Noră
14. Nepotul sau nepoata
15. Bunic(ă)
16. Mătușă
17. Unchi
18. Nepoată de unchi
19. Nepot de unchi
20. Altă rudă
21. Prieten(ă)
22. (Fost) coleg(ă)/colaborator(oare)
23. Vecin(ă)
24. Fost(ă) soț(ie)/partener(ă)
25. Preot sau alt cleric
26. Terapeut sau alt asistent profesional
27. Menajeră/Furnizor de servicii medicale la domiciliu
96. Niciuna dintre acestea

SP027_WhatChild
Care copil?
WHICH CHILD FROM OUTSIDE HH HELPED R
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
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ENDIFTxt_FL_SP004

Txt_FL_SP005

IF SP027_WhatChild = a96

ENDIF

^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]

SP023_NameOthChild

OP:
Înregistrați numele copilului
NAME OTHER CHILD
STRING

SP004_TypesOfHelp
Vă rog să vă uitați la fișa 50 Ce tipuri de ajutor v-a oferit această persoană în ultimele douăsprezece luni?

OP:
^CodeAll
Formularul pe hârtie include toate formularele online
WHICH TYPES OF HELP
1. îngrijire personală, de exemplu îmbrăcat, îmbăiat sau făcut duș, hrănire, urcare și coborâre din pat, folosirea
toaletei
2. ajutor practic în gospodărie, de exemplu cu reparații casnice, grădinărit, transport, cumpărături, treburi
gospodărești
3. ajutor cu documentele, de exemplu completarea formularelor, rezolvarea problemelor de natură financiară sau
juridică

SP005_HowOftenHelpRec
În ultimele douăsprezece luni, cât de des în total ați primit ajutorul menționat de la această persoană?

OP:
{ReadOut}
HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON
1. Aproximativ zilnic

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

400 von 491 19.05.17, 15:50



ENDIFTxt_FL_SP008

System preset value SP901_TimeStampStart
IF SP901_TimeStampStart = EMPTY AND SP008_GiveHelp <> EMPTY
ENDIF
IF SP008_GiveHelp = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

IF piIndex <> 3

ENDIF

2. Aproximativ săptămânal
3. Aproximativ lunar
4. Mai puțin frecvent

Txt_FL_SP007

SP007_OtherHelper
(Uitați-vă la fișa 50) Mai sunt și alți membri de familie din afara gospodăriei, prieteni sau vecini care v-au oferit
îngrijire personală sau ajutor practic în gospodărie?
ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD
1. Da
5. Nu

SP008_GiveHelp
Acum aș dori să vă întreb despre ajutorul pe care l-ați @boferit@b celorlalți.
Vă rog să vă uitați la fișa 50
În ultimele douăsprezece luni, ați oferit @bpersonal@b vreunul din tipurile de ajutor de pe această fișă unui membru al
familiei din afara gospodăriei, sau unui prieten sau vecin?

OP:
ÎNTREBAREA NU SE REFERĂ LA ÎNGRIJIREA PROPRIILOR DUMNEAVOASTRĂ NEPOȚI; ACEST LUCRU ESTE
ÎNTREBAT ÎN SP014.
GIVEN HELP IN THE TIME SINCE THE LAST INTERVIEW
1. Da
5. Nu

BLOCK
Txt_FL_SP009

SP009_ToWhomGiveHelp
Ce [@ alt] membru al familiei din afara gospodăriei, sau prieten sau vecin ați ajutat [@ cel mai des] în ultimele
douăsprezece luni?
TO WHOM DID YOU GIVE HELP
1. Soț/Soție/Partener/Parteneră
2. Mamă
3. Tată
4. Soacră
5. Socru
6. Mamă vitregă
7. Tată vitreg
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IF (SP009_ToWhomGiveHelp = a10) OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11)

8. Frate
9. Soră
10. Copil
11. Copil vitreg/copil al partenerului(ei) actual(e)
12. Ginere
13. Noră
14. Nepotul sau nepoata
15. Bunic(ă)
16. Mătușă
17. Unchi
18. Nepoată de unchi
19. Nepot de unchi
20. Altă rudă
21. Prieten(ă)
22. (Fost) coleg(ă)/colaborator(oare)
23. Vecin(ă)
24. Fost(ă) soț(ie)/partener(ă)
25. Preot sau alt cleric
26. Terapeut sau alt asistent profesional
27. Menajeră/Furnizor de servicii medicale la domiciliu
96. Niciuna dintre acestea

IF SP029_WhatChild = a96

SP029_WhatChild
Care copil?
WHICH OTHER CHILD FROM OUTSIDE HH HELPED R
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]

SP024_NameOthChild

OP:
Înregistrați numele copilului
NAME OTHER CHILD
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ENDBLOCK
LOOP cnt2:= 2 TO 3

ENDIFTxt_FL_SP010

Txt_FL_SP011

IF piIndex <> 3

ENDIF

ENDIF

STRING

SP010_TypesOfHelpGiven
Vă rog să vă uitați la fișa 50 Ce tipuri de ajutor i-ați oferit acestei persoane în ultimele douăsprezece luni?

OP:
{CodeAll}
WHICH TYPES OF HELP
1. îngrijire personală, de exemplu îmbrăcat, îmbăiat sau făcut duș, hrănire, urcare și coborâre din pat, folosirea
toaletei
2. ajutor practic în gospodărie, de exemplu cu reparații casnice, grădinărit, transport, cumpărături, treburi
gospodărești
3. ajutor cu documentele, de exemplu completarea formularelor, rezolvarea problemelor de natură financiară sau
juridică

SP011_HowOftGiveHelp
În ultimele douăsprezece luni, cât de des i-ați oferit în total ajutorul menționat acestei persoane?

OP:
{ReadOut}
HOW OFTEN GIVE HELP
1. Aproximativ zilnic
2. Aproximativ săptămânal
3. Aproximativ lunar
4. Mai puțin frecvent

Txt_FL_SP013

SP013_GiveHelpToOth
(Uitați-vă la fișa 50) Mai sunt și alți membri de familie din afara gospodăriei, prieteni sau vecini cărora le-ați oferit
îngrijire personală sau ajutor practic în gospodărie?
HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS
1. Da
5. Nu

IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1

BLOCK
Txt_FL_SP009

SP009_ToWhomGiveHelp
Ce [@ alt] membru al familiei din afara gospodăriei, sau prieten sau vecin ați ajutat [@ cel mai des] în ultimele
douăsprezece luni?
TO WHOM DID YOU GIVE HELP
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IF (SP009_ToWhomGiveHelp = a10) OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11)

1. Soț/Soție/Partener/Parteneră
2. Mamă
3. Tată
4. Soacră
5. Socru
6. Mamă vitregă
7. Tată vitreg
8. Frate
9. Soră
10. Copil
11. Copil vitreg/copil al partenerului(ei) actual(e)
12. Ginere
13. Noră
14. Nepotul sau nepoata
15. Bunic(ă)
16. Mătușă
17. Unchi
18. Nepoată de unchi
19. Nepot de unchi
20. Altă rudă
21. Prieten(ă)
22. (Fost) coleg(ă)/colaborator(oare)
23. Vecin(ă)
24. Fost(ă) soț(ie)/partener(ă)
25. Preot sau alt cleric
26. Terapeut sau alt asistent profesional
27. Menajeră/Furnizor de servicii medicale la domiciliu
96. Niciuna dintre acestea

IF SP029_WhatChild = a96

SP029_WhatChild
Care copil?
WHICH OTHER CHILD FROM OUTSIDE HH HELPED R
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]
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ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIFTxt_FL_SP010

Txt_FL_SP011

IF piIndex <> 3

ENDIF

ENDIF

SP024_NameOthChild

OP:
Înregistrați numele copilului
NAME OTHER CHILD
STRING

SP010_TypesOfHelpGiven
Vă rog să vă uitați la fișa 50 Ce tipuri de ajutor i-ați oferit acestei persoane în ultimele douăsprezece luni?

OP:
{CodeAll}
WHICH TYPES OF HELP
1. îngrijire personală, de exemplu îmbrăcat, îmbăiat sau făcut duș, hrănire, urcare și coborâre din pat, folosirea
toaletei
2. ajutor practic în gospodărie, de exemplu cu reparații casnice, grădinărit, transport, cumpărături, treburi
gospodărești
3. ajutor cu documentele, de exemplu completarea formularelor, rezolvarea problemelor de natură financiară sau
juridică

SP011_HowOftGiveHelp
În ultimele douăsprezece luni, cât de des i-ați oferit în total ajutorul menționat acestei persoane?

OP:
{ReadOut}
HOW OFTEN GIVE HELP
1. Aproximativ zilnic
2. Aproximativ săptămânal
3. Aproximativ lunar
4. Mai puțin frecvent

Txt_FL_SP013

SP013_GiveHelpToOth
(Uitați-vă la fișa 50) Mai sunt și alți membri de familie din afara gospodăriei, prieteni sau vecini cărora le-ați oferit
îngrijire personală sau ajutor practic în gospodărie?
HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS
1. Da
5. Nu
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ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0
Txt_FL_SP014

IF SP014_LkAftGrCh = a1

SP014_LkAftGrCh
În ultimele douăsprezece luni, ați avut grijă în mod regulat sau ocazional de [@ nepotul sau nepoata
dumneavoastră/@ nepoții sau nepoatele dumneavoastră] fără prezența părinților?
LOOK AFTER GRANDCHILDREN
1. Da
5. Nu

Txt_FL_SP015

LOOP cnt3:= 1 TO 20

SP015_ParentLkAftGrChild
Care dintre copiii dumneavoastră [@ este părintele nepotului sau nepoatei/@ sunt părinții nepoților sau nepoatelor]
de care ați avut grijă?

OP:
{CodeAll}
PARENTS FROM GRANDCHILDREN
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

IF cnt3 IN SP015_ParentLkAftGrChild

BLOCK
Txt_FL_SP016

SP016_HowOftGrCh
Per total, cât de des ați avut grijă de copilul(iii) pe care îl(îi) are {FLChildName[i]} în ultimele douăsprezece luni?

OP:
{ReadOut}
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ENDIF
IF MN013_HHSize > 1

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

HOW OFTEN DO YOU LOOK AFTER GRANDCHILDREN
1. Aproximativ zilnic
2. Aproximativ săptămânal
3. Aproximativ lunar
4. Mai puțin frecvent

Txt_FL_SP018

IF SP018_GiveHelpInHH = a1

SP018_GiveHelpInHH
Acum haideți să vorbim despre ajutorul din gospodăria dumneavoastră. În gospodăria dumneavoastră există vreo
persoană pe care să o fi asistat personal în mod regulat în ultimele douăsprezece luni, de exemplu pentru a se spăla,
a se da jos din pat sau a se îmbrăca?

OP:
Prin mod regulat se înțelege zilnic sau aproape zilnic timp de minimum trei luni. Nu dorim să înregistrăm asistența
acordată în timpul bolilor pe termen scurt ale membrilor familiei.
GIVEN HELP TO SOMEONE IN THE HOUSEHOLD
1. Da
5. Nu

SP019_ToWhomGiveHelpInHH
Despre cine este vorba?

OP:
{CodeAll}
TO WHOM GIVEN HELP IN THIS HOUSEHOLD
1. Soț/Soție/Partener/Parteneră
2. Mamă
3. Tată
4. Soacră
5. Socru
6. Mamă vitregă
7. Tată vitreg
8. Frate
9. Soră
10. Copil
11. Copil vitreg/copil al partenerului(ei) actual(e)
12. Ginere
13. Noră
14. Nepotul sau nepoata
15. Bunic(ă)
16. Mătușă
17. Unchi
18. Nepoată de unchi
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ENDIF
IF NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa) AND NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH049_HeADLb)

CHECK NOT ((SP019_ToWhomGiveHelpInHH.CARDINAL > 1) AND (96 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH)) L107 "
[Nu puteți selecta „Niciunul de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF (a10 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH) OR (a11 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH)

ENDIF

19. Nepot de unchi
20. Altă rudă
21. Prieten(ă)
22. (Fost) coleg(ă)/colaborator(oare)
23. Vecin(ă)
24. Fost(ă) soț(ie)/partener(ă)
25. Preot sau alt cleric
26. Terapeut sau alt asistent profesional
27. Menajeră/Furnizor de servicii medicale la domiciliu
96. Niciuna dintre acestea

IF a96 IN SP031_WhatChild

ENDIF

SP031_WhatChild
Care copil(ii)?
WHICH CHILD FROM INSIDE HH HELPED R
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]

SP025_NameOthChild

OP:
Înregistrați numele copilului
NAME OTHER CHILD
STRING

Txt_FL_SP020
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IF SP020_RecHelpPersCareInHH = a1

SP020_RecHelpPersCareInHH
Și în gospodăria dumneavoastră există vreo persoană care v-a asistat cu îngrijirea personală în mod regulat în
ultimele douăsprezece luni, cum ar fi spălatul, datul jos din pat sau îmbrăcatul?

OP:
Prin mod regulat se înțelege zilnic sau aproape zilnic timp de minimum trei luni. Nu dorim să înregistrăm asistența
acordată în timpul bolilor pe termen scurt.
SOMEONE IN THIS HOUSEHOLD HELPED YOU REGULARLY WITH PERSONAL CARE
1. Da
5. Nu

CHECK NOT ((SP021_FromWhomHelpInHH.CARDINAL > 1) AND (96 IN SP021_FromWhomHelpInHH)) L107 "
[Nu puteți selecta „Niciunul de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF (a10 IN SP021_FromWhomHelpInHH) OR (a11 IN SP021_FromWhomHelpInHH)

SP021_FromWhomHelpInHH
Despre cine este vorba?

OP:
{CodeAll}
WHO HELPES YOU WITH PERSONAL CARE IN THE HOUSEHOLD
1. Soț/Soție/Partener/Parteneră
2. Mamă
3. Tată
4. Soacră
5. Socru
6. Mamă vitregă
7. Tată vitreg
8. Frate
9. Soră
10. Copil
11. Copil vitreg/copil al partenerului(ei) actual(e)
12. Ginere
13. Noră
14. Nepotul sau nepoata
15. Bunic(ă)
16. Mătușă
17. Unchi
18. Nepoată de unchi
19. Nepot de unchi
20. Altă rudă
21. Prieten(ă)
22. (Fost) coleg(ă)/colaborator(oare)
23. Vecin(ă)
24. Fost(ă) soț(ie)/partener(ă)
25. Preot sau alt cleric
26. Terapeut sau alt asistent profesional
27. Menajeră/Furnizor de servicii medicale la domiciliu
96. Niciuna dintre acestea

SP033_WhatChild
Care copil(ii)?
WHICH OTHER CHILD FROM INSIDE HH HELPED R
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ENDIF
IF (FT IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

ENDIF

System preset value SP902_TimeStampEnd
IF SP902_TimeStampEnd = EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF a96 IN SP033_WhatChild

ENDIF

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]

SP026_NameOthChild

OP:
Înregistrați numele copilului
NAME OTHER CHILD
STRING

SP022_IntCheck

WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SP
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul
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BLOCK

IF MN007_NumFinR = 1
Txt_FL_FT001

System preset value FT901_TimeStampStart
IF FT901_TimeStampStart = EMPTY AND FT001_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_FT002

IF FT002_GiveFiGift250 = a1

FT001_Intro
Unele persoane oferă cadouri financiare sau materiale, sau oferă suport altora, cum ar fi părinților, copiilor, nepoților,
altor rude sau prietenilor sau vecinilor, iar altele nu fac acest lucru.
INTRODUCTION FINANCIAL TRANSFERS
1. Continuați

FT002_GiveFiGift250
Vă rog să vă gândiți la ultimele douăsprezece luni. Fără a ține cont de cheltuielile comune pentru casă sau alimente,
dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partener/@ parteneră] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] ați @Boferit@B cadouri sau ajutoare materiale sau financiare
vreunei persoane din această gospodărie sau din afara ei în valoare de [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] sau mai mult?

OP:
Prin cadou financiar ne referim la oferirea de bani sau la acoperirea unor tipuri de costuri specifice, cum ar fi cele
pentru îngrijiri medicale sau asigurare, taxe de școlarizare, rate pentru casă. Nu țineți cont de împrumuturi sau donații
la societăți de caritate.
GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
1. Da
5. Nu

BLOCK
Txt_FL_FT003

FT003_ToWhomFiGift250
Cui [@ altcuiva] dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] i-ați oferi un cadou sau suport financiar
[@ în ultimele douăsprezece luni]?
^FL_FT003_7

OP:
Instrumentul vă permite să vă deplasați prin arcul de „oferte” de maximum trei ori.
TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
1. Soț/Soție/Partener/Parteneră
2. Mamă
3. Tată
4. Soacră
5. Socru
6. Mamă vitregă
7. Tată vitreg
8. Frate
9. Soră
10. Copil
11. Copil vitreg/copil al partenerului(ei) actual(e)
12. Ginere
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IF MN103_History = 0

13. Noră
14. Nepotul sau nepoata
15. Bunic(ă)
16. Mătușă
17. Unchi
18. Nepoată de unchi
19. Nepot de unchi
20. Altă rudă
21. Prieten(ă)
22. (Fost) coleg(ă)/colaborator(oare)
23. Vecin(ă)
24. Fost(ă) soț(ie)/partener(ă)
25. Preot sau alt cleric
26. Terapeut sau alt asistent profesional
27. Menajeră/Furnizor de servicii medicale la domiciliu
96. Niciuna dintre acestea

IF (FT003_ToWhomFiGift250 = a10) OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11)

IF FT032_WhatChild = a96

ENDIF

FT032_WhatChild
Care copil?
WHICH CHILD RECEIVED FINANCIAL GIFT
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]

FT022_NameOthChild

OP:
Înregistrați numele copilului
NAME OTHER CHILD
STRING
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ENDBLOCK
LOOP cnt1:= 2 TO 3

ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

Txt_FL_FT007

FT007_OthPFiGift250
Referitor tot la ultimele douăsprezece luni: Mai sunt și alte persoane în această gospodărie sau în afara ei cărora
dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] le-ați @boferit@b ajutor sau cadouri
financiare sau materiale în valoare de [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] sau mai mult?
OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
1. Da
5. Nu

IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT003

FT003_ToWhomFiGift250
Cui [@ altcuiva] dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] i-ați oferi un cadou sau suport
financiar [@ în ultimele douăsprezece luni]?
^FL_FT003_7

OP:
Instrumentul vă permite să vă deplasați prin arcul de „oferte” de maximum trei ori.
TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
1. Soț/Soție/Partener/Parteneră
2. Mamă
3. Tată
4. Soacră
5. Socru
6. Mamă vitregă
7. Tată vitreg
8. Frate
9. Soră
10. Copil
11. Copil vitreg/copil al partenerului(ei) actual(e)
12. Ginere
13. Noră
14. Nepotul sau nepoata
15. Bunic(ă)
16. Mătușă
17. Unchi
18. Nepoată de unchi
19. Nepot de unchi
20. Altă rudă
21. Prieten(ă)
22. (Fost) coleg(ă)/colaborator(oare)
23. Vecin(ă)
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IF MN103_History = 0

24. Fost(ă) soț(ie)/partener(ă)
25. Preot sau alt cleric
26. Terapeut sau alt asistent profesional
27. Menajeră/Furnizor de servicii medicale la domiciliu
96. Niciuna dintre acestea

IF (FT003_ToWhomFiGift250 = a10) OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11)

ENDIF
IF piIndex <> 3

IF FT032_WhatChild = a96

ENDIF

FT032_WhatChild
Care copil?
WHICH CHILD RECEIVED FINANCIAL GIFT
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]

FT022_NameOthChild

OP:
Înregistrați numele copilului
NAME OTHER CHILD
STRING

Txt_FL_FT007

FT007_OthPFiGift250
Referitor tot la ultimele douăsprezece luni: Mai sunt și alte persoane în această gospodărie sau în afara ei
cărora dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] le-ați @boferit@b ajutor sau cadouri
financiare sau materiale în valoare de [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] sau mai mult?
OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
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ENDIFTxt_FL_FT008

Txt_FL_FT009

IF FT009_RecFiGift250 = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

1. Da
5. Nu

FT008_Intro2
V-am întrebat despre cadourile sau suportul material sau financiar pe care se poate să îl fi oferit cuiva. Acum am dori
să ne spuneți câte ceva despre cadourile sau suportul de acest tip de care probabil ați beneficiat.
INTRODUCTION RECEIVE
1. Continuați

FT009_RecFiGift250
Vă rog să vă gândiți la ultimele douăsprezece luni. Fără a ține cont de cheltuielile comune pentru casă sau alimente,
dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] ați @bprimit@b cadouri sau ajutoare materiale sau financiare
din partea vreunei persoane din această gospodărie sau din afara ei în valoare de [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] sau
mai mult?

OP:
Prin cadou financiar ne referim la oferirea de bani cu titlu de cadou sau pentru a acoperi unele tipuri de costuri
specifice, cum ar fi cele pentru îngrijiri medicale sau asigurare, taxe de școlarizare, rate pentru casă. Nu țineți cont de
împrumuturi sau moșteniri.
RECEIVED FINANCIAL GIFT OF 250 OR MORE
1. Da
5. Nu

BLOCK
Txt_FL_FT010

FT010_FromWhoFiGift250
Cine [@ altcineva] v-a oferit dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțului/@ soției/@ partenerului/@
partenerei] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] un cadou sau asistență
financiară [@ în ultimele douăsprezece luni]? ^FL_FT010_5

OP:
Instrumentul vă permite să vă deplasați prin arcul de „primiri” de maximum trei ori
FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
1. Soț/Soție/Partener/Parteneră
2. Mamă
3. Tată
4. Soacră
5. Socru
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IF MN103_History = 0

6. Mamă vitregă
7. Tată vitreg
8. Frate
9. Soră
10. Copil
11. Copil vitreg/copil al partenerului(ei) actual(e)
12. Ginere
13. Noră
14. Nepotul sau nepoata
15. Bunic(ă)
16. Mătușă
17. Unchi
18. Nepoată de unchi
19. Nepot de unchi
20. Altă rudă
21. Prieten(ă)
22. (Fost) coleg(ă)/colaborator(oare)
23. Vecin(ă)
24. Fost(ă) soț(ie)/partener(ă)
25. Preot sau alt cleric
26. Terapeut sau alt asistent profesional
27. Menajeră/Furnizor de servicii medicale la domiciliu
96. Niciuna dintre acestea

IF (FT010_FromWhoFiGift250 = a10) OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11)

IF FT034_WhatChild = a96

FT034_WhatChild
Care copil?
WHICH OTHER CHILD RECEIVED FINANCIAL GIFT
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]

FT023_NameOthChild
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ENDBLOCK
LOOP cnt2:= 2 TO 3

ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

ENDIF

OP:
Înregistrați numele copilului
NAME OTHER CHILD
STRING

Txt_FL_FT014

FT014_FromOthPFiGift250
(Referitor tot la ultimele douăsprezece luni). Mai sunt și alte persoane în această gospodărie sau în afara ei care
v-au oferit dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțului/@ soției/@ partenerului/@ partenerei] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] ajutor sau cadouri financiare sau
materiale în valoare de [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] sau mau mult?
FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
1. Da
5. Nu

IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT010

FT010_FromWhoFiGift250
Cine [@ altcineva] v-a oferit dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțului/@ soției/@ partenerului/@
partenerei] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] un cadou sau asistență
financiară [@ în ultimele douăsprezece luni]? ^FL_FT010_5

OP:
Instrumentul vă permite să vă deplasați prin arcul de „primiri” de maximum trei ori
FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
1. Soț/Soție/Partener/Parteneră
2. Mamă
3. Tată
4. Soacră
5. Socru
6. Mamă vitregă
7. Tată vitreg
8. Frate
9. Soră
10. Copil
11. Copil vitreg/copil al partenerului(ei) actual(e)
12. Ginere
13. Noră
14. Nepotul sau nepoata
15. Bunic(ă)
16. Mătușă
17. Unchi
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IF MN103_History = 0

18. Nepoată de unchi
19. Nepot de unchi
20. Altă rudă
21. Prieten(ă)
22. (Fost) coleg(ă)/colaborator(oare)
23. Vecin(ă)
24. Fost(ă) soț(ie)/partener(ă)
25. Preot sau alt cleric
26. Terapeut sau alt asistent profesional
27. Menajeră/Furnizor de servicii medicale la domiciliu
96. Niciuna dintre acestea

IF (FT010_FromWhoFiGift250 = a10) OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11)

ENDIF
IF piIndex <> 3

IF FT034_WhatChild = a96

ENDIF

FT034_WhatChild
Care copil?
WHICH OTHER CHILD RECEIVED FINANCIAL GIFT
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]

FT023_NameOthChild

OP:
Înregistrați numele copilului
NAME OTHER CHILD
STRING

Txt_FL_FT014
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ENDIFTxt_FL_FT015

IF FT015_EverRecInh5000 = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

FT014_FromOthPFiGift250
(Referitor tot la ultimele douăsprezece luni). Mai sunt și alte persoane în această gospodărie sau în afara ei
care v-au oferit dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțului/@ soției/@ partenerului/@ partenerei]
[@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] ajutor sau cadouri financiare sau
materiale în valoare de [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] sau mau mult?
FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
1. Da
5. Nu

FT015_EverRecInh5000
[@ Nu țineți cont de niciun cadou consistent pe care le-ați menționat deja/@ De la interviul nostru din],
dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] ați @bprimit@b [@ vreodată/@ {Lună și an preîncărcate}] un
cadou sau ați moștenit bani, bunuri sau proprietăți în valoare mai mare de [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] ?

OP:
Nu țineți cont de niciunul din cadourile pe care le-ați menționat deja
EVER RECEIVED GIFT OR INHERITED MONEY 5000 OR MORE
1. Da
5. Nu

BLOCK
Txt_FL_FT016

Txt_FL_FT017

FT016_YearRecInh5000
[@ Gândiți-vă la cel mai mare cadou sau moștenire pe care le-ați primit.] În ce an le-ați primit, dumneavoastră sau
[@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]?
IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED
1905..2017

FT017_FromWhomRecInh5000
De la cine ați primit acest cadou sau moștenire, dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@
partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]?
FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE
1. Soț/Soție/Partener/Parteneră
2. Mamă
3. Tată
4. Soacră
5. Socru
6. Mamă vitregă
7. Tată vitreg
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IF (FT017_FromWhomRecInh5000 = a10) OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11)

8. Frate
9. Soră
10. Copil
11. Copil vitreg/copil al partenerului(ei) actual(e)
12. Ginere
13. Noră
14. Nepotul sau nepoata
15. Bunic(ă)
16. Mătușă
17. Unchi
18. Nepoată de unchi
19. Nepot de unchi
20. Altă rudă
21. Prieten(ă)
22. (Fost) coleg(ă)/colaborator(oare)
23. Vecin(ă)
24. Fost(ă) soț(ie)/partener(ă)
25. Preot sau alt cleric
26. Terapeut sau alt asistent profesional
27. Menajeră/Furnizor de servicii medicale la domiciliu
96. Niciuna dintre acestea

IF FT036_WhatChild = a96

FT036_WhatChild
Care copil?
WHICH CHILD GAVE FINANCIAL GIFT TO R
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]

FT024_NameOthChild

OP:
Înregistrați numele copilului
NAME OTHER CHILD
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ENDBLOCK
LOOP cnt3:= 2 TO 5

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

ENDIF

STRING

Txt_FL_FT020

FT020_MoreRecInh5000
Dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] ați primit alte cadouri sau moșteniri în valoare mai mare de
[FLDefault[33]] [FLDefault[9]] [@ De la interviul nostru din]?
ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE
1. Da
5. Nu

IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT016

Txt_FL_FT017

FT016_YearRecInh5000
[@ Gândiți-vă la cel mai mare cadou sau moștenire pe care le-ați primit.] În ce an le-ați primit, dumneavoastră
sau [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]?
IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED
1905..2017

FT017_FromWhomRecInh5000
De la cine ați primit acest cadou sau moștenire, dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@
soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]?
FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE
1. Soț/Soție/Partener/Parteneră
2. Mamă
3. Tată
4. Soacră
5. Socru
6. Mamă vitregă
7. Tată vitreg
8. Frate
9. Soră
10. Copil
11. Copil vitreg/copil al partenerului(ei) actual(e)
12. Ginere
13. Noră
14. Nepotul sau nepoata
15. Bunic(ă)
16. Mătușă
17. Unchi
18. Nepoată de unchi
19. Nepot de unchi
20. Altă rudă
21. Prieten(ă)
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IF (FT017_FromWhomRecInh5000 = a10) OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11)

ENDIF
IF piIndex <> 5

22. (Fost) coleg(ă)/colaborator(oare)
23. Vecin(ă)
24. Fost(ă) soț(ie)/partener(ă)
25. Preot sau alt cleric
26. Terapeut sau alt asistent profesional
27. Menajeră/Furnizor de servicii medicale la domiciliu
96. Niciuna dintre acestea

IF FT036_WhatChild = a96

ENDIF

FT036_WhatChild
Care copil?
WHICH CHILD GAVE FINANCIAL GIFT TO R
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]

FT024_NameOthChild

OP:
Înregistrați numele copilului
NAME OTHER CHILD
STRING

Txt_FL_FT020

FT020_MoreRecInh5000
Dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] ați primit alte cadouri sau moșteniri în
valoare mai mare de [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] [@ De la interviul nostru din]?
ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE
1. Da
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ENDIFTxt_FL_FT025

IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

5. Nu

FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE
[@ Nu țineți cont de niciun cadou consistent pe care le-ați menționat deja/@ De la ultimul nostru interviu din],
dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] {FL_FT025_7} ați @boferit@b [@ vreodată] un cadou în bani,
bunuri sau proprietăți în valoare mai mare de [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] ?

OP:
Nu țineți cont de niciunul din cadourile pe care le-ați menționat deja
EVER GIVEN GIFT 5000 OR MORE
1. Da
5. Nu

BLOCK
Txt_FL_FT026

Txt_FL_FT027

FT026_YearGivInh5000
[@ Gândiți-vă la cel mai consistent cadou pe care l-ați oferit.] În ce an l-ați oferit, dumneavoastră [@ sau/@ sau/@
sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră]?
IN WHICH YEAR GIFT GIVEN
1905..2017

FT027_ToWhomGivInh5000
Cui i-ați oferit acest cadou, dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@
partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]?
TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE
1. Soț/Soție/Partener/Parteneră
2. Mamă
3. Tată
4. Soacră
5. Socru
6. Mamă vitregă
7. Tată vitreg
8. Frate
9. Soră
10. Copil
11. Copil vitreg/copil al partenerului(ei) actual(e)
12. Ginere
13. Noră
14. Nepotul sau nepoata
15. Bunic(ă)
16. Mătușă
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IF (FT027_ToWhomGivInh5000 = a10) OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11)

ENDIF
IF piIndex <> 5

17. Unchi
18. Nepoată de unchi
19. Nepot de unchi
20. Altă rudă
21. Prieten(ă)
22. (Fost) coleg(ă)/colaborator(oare)
23. Vecin(ă)
24. Fost(ă) soț(ie)/partener(ă)
25. Preot sau alt cleric
26. Terapeut sau alt asistent profesional
27. Menajeră/Furnizor de servicii medicale la domiciliu
96. Niciuna dintre acestea

IF FT038_WhatChild = a96

ENDIF

FT038_WhatChild
Care copil?
WHICH OTHER CHILD GAVE FINANCIAL GIFT TO R
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]

FT028_NameOthChild

OP:
Înregistrați numele copilului
NAME OTHER CHILD
STRING

Txt_FL_FT031

FT031_MoreGivInh5000
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ENDBLOCK
LOOP cnt4:= 2 TO 5

ENDIF

Dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] ați oferit alte cadouri în valoare mai mare de
[FLDefault[33]] [FLDefault[9]] {FL_FT031_4}?
ANY FURTHER GIFT
1. Da
5. Nu

IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT026

Txt_FL_FT027

FT026_YearGivInh5000
[@ Gândiți-vă la cel mai consistent cadou pe care l-ați oferit.] În ce an l-ați oferit, dumneavoastră [@ sau/@
sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră]?
IN WHICH YEAR GIFT GIVEN
1905..2017

FT027_ToWhomGivInh5000
Cui i-ați oferit acest cadou, dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@
partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]?
TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE
1. Soț/Soție/Partener/Parteneră
2. Mamă
3. Tată
4. Soacră
5. Socru
6. Mamă vitregă
7. Tată vitreg
8. Frate
9. Soră
10. Copil
11. Copil vitreg/copil al partenerului(ei) actual(e)
12. Ginere
13. Noră
14. Nepotul sau nepoata
15. Bunic(ă)
16. Mătușă
17. Unchi
18. Nepoată de unchi
19. Nepot de unchi
20. Altă rudă
21. Prieten(ă)
22. (Fost) coleg(ă)/colaborator(oare)
23. Vecin(ă)
24. Fost(ă) soț(ie)/partener(ă)
25. Preot sau alt cleric
26. Terapeut sau alt asistent profesional
27. Menajeră/Furnizor de servicii medicale la domiciliu
96. Niciuna dintre acestea
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ENDIF

ENDBLOCK

IF (FT027_ToWhomGivInh5000 = a10) OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11)

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

IF FT038_WhatChild = a96

ENDIF

FT038_WhatChild
Care copil?
WHICH OTHER CHILD GAVE FINANCIAL GIFT TO R
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]

FT028_NameOthChild

OP:
Înregistrați numele copilului
NAME OTHER CHILD
STRING

Txt_FL_FT031

FT031_MoreGivInh5000
Dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] ați oferit alte cadouri în valoare mai
mare de [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] {FL_FT031_4}?
ANY FURTHER GIFT
1. Da
5. Nu
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ENDIF
IF (((HO IN Test_Regular) OR (HO IN Test_History)) OR (ALL IN Test_History)) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

System preset value FT902_TimeStampEnd
IF FT902_TimeStampEnd = EMPTY
ENDIF

ENDLOOP

FT021_IntCheck

WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN FT
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul

BLOCK

IF (MN008_NumHHR = 1) AND (MN024_NursingHome = a1)

ENDIF
IF (MN103_History = 0) AND (MN008_NumHHR = 1)

System preset value HO901_TimeStampStart
IF HO901_TimeStampStart = EMPTY AND HO001_Place <> EMPTY
ENDIF

HO001_Place

OP:
Interviul are loc în casa sau apartamentul respondentului?
INTERVIEW IN HOUSE R
1. Da
5. Nu

IF MN024_NursingHome = a2
Txt_FL_HO061

System preset value HO901_TimeStampStart
IF HO901_TimeStampStart = EMPTY AND HO061_YrsAcc <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_HO662

HO061_YrsAcc
Acum am câteva întrebări despre reședința dumneavoastră. De câți ani trăiți în locuința dumneavoastră actuală?

OP:
Rotunjiți în sus la numărul complet de ani
YEARS IN ACCOMMODATION
1..120
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IF HO662_PayNursHome = a1

HO662_PayNursHome
Trebuie să plătiți „din buzunar” pentru cazarea la centrul de îngrijire?
Plățile „din buzunar” nu sunt rambursate de asigurările private sau de stat și nu sunt acoperite de indemnizațiile
sociale.
Cheltuieli pot fi servicii legate de cameră, mese, îngrijire, spălatul rufelor sau taxe și servicii cum ar fi apa,
electricitatea, gazul sau încălzirea etc.
OUT OF POCKET FOR NURSING HOME
1. Da
5. Nu

Txt_FL_HO665

CHECK NOT ((HO666_PayCoverNursHome.CARDINAL > 1) AND (96 IN HO666_PayCoverNursHome)) L107 " [Nu
puteți selecta „Niciunul de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"
Txt_FL_HO080

HO665_LastPayment
Puteți estima cât plătiți din buzunar într-o lună obișnuită?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
LAST PAYMENT
0..100000000000000000

HO666_PayCoverNursHome
Vă rog să vă uitați la fișa 51 Ce a acoperit această plată?

OP:
{CodeAll} Citiți cu voce tare dacă este necesar.
PAYMENT COVERING NURSING HOME
1. Cazare (cameră)
2. Mese
3. Servicii de asistență medicală și îngrijire
4. Reabilitare și alte servicii de sănătate
5. Spălarea rufelor
6. Taxe și servicii, de exemplu apa, energia electrică, gazul sau încălzirea
7. Alte cheltuieli
96. Niciuna dintre cele de mai sus

HO080_NHCosts
Este important să înțelegem cum fac față oamenii cheltuielilor legate de centrele de îngrijire. Avem încă o întrebare
pentru a aprecia modul în care vă descurcați. Vă rog să vă uitați la fișa 52 Care din sursele acestea de venit sunt
folosite pentru a vă acoperi cheltuielile?

OP:
{CodeAll}
INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES
1. Pensii (ale dumneavoastră sau ale soțului/iei dumneavoastră)
2. Alte surse de venit, cum sunt chiriile din proprietăți imobiliare, anuități etc.
3. Active sau economii (ale dumneavoastră sau ale soțului), inclusiv polițe de asigurare pe viață
4. Contribuții de la copii sau nepoți
5. Indemnizații pentru locuință sau alte indemnizații de stat
6. Plăți dintr-o asigurare publică pentru îngrijire pe termen lung
7. Plăți dintr-o asigurare privată pentru îngrijire pe termen lung
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ENDIFTxt_FL_HO075

IF HO075_OwnRealEstate = a1

IF a97 IN HO080_NHCosts

ENDIF

97. Alte surse de venit (specificați)

HO081_OtherNHCosts
Ce alte surse de venit sunt folosite?
OTHER INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES
STRING

HO075_OwnRealEstate
Dețineți alte case, case de vacanță, alte proprietăți imobiliare, teren sau pădure, incluzând casa pe care ați ocupat-o
înainte de a vă muta în acest centru de îngrijire?

OP:
Vă rog să nu țineți cont de: aranjamente de închiriere temporare sau de propria afacere
OWN REAL ESTATE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_HO076

Txt_FL_HO077

IF HO077_RecIncRe = a1

ENDIF

HO076_ValueRE
După părerea dumneavoastră, cât ar valora acum această proprietate sau aceste proprietăți dacă le-ați pune în
vânzare?

OP:
Dacă R deține proprietăți în străinătate, indicați valoarea în [FLDefault[9]]
VALUE OF REAL ESTATE
0..100000000000000000

HO077_RecIncRe
Ați încasat venituri sau chirii din aceste proprietăți în [STR (Year - 1)]?
RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_HO078

HO078_AmIncRe
Ce venit sau chirie ați încasat din aceste proprietăți pe parcursul lui [STR (Year - 1)], după taxe?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR
0..100000000000000000
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ELSE

ENDIF

IF MN024_NursingHome = a1
Txt_FL_HO002

IF ((HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)

HO002_OwnerTenant
Vă rog să vă uitați la fișa 53 Persoanele din gospodăria dumneavoastră ocupă locuința în care locuiți ca

OP:
{ReadOut}
OWNER, TENANT OR RENT FREE
1. Proprietar
2. Membru al unei cooperative
3. Chiriaș/Locatar
4. Subchiraș
5. Fără chirie/ Locuinţă socială

Txt_FL_HO067

HO067_PaymSimDwel
În opinia dumneavoastră, ce chirie lunară ați plăti dacă ați închiria acum o locuință asemănătoare, nemobilată, pe
piața liberă?

OP:
Nu țineți cont de cheltuielile și serviciile precum electricitatea sau încălzirea. Suma în [FLDefault[9]]
PAYMENT SIMILAR DWELLING
0..100000000000000000

Txt_FL_HO003

IF HO003_Period = a97

HO003_Period
[@ Revenind la chiria dumneavoastră actuală și gândindu-vă la ultima plată efectuată/@ Gândindu-vă la ultima
plată a chiriei], ce perioadă a acoperit?

OP:
{ReadOut}
RENT PAYMENT PERIOD
1. O săptămână
2. O lună
3. Trei luni
4. Șase luni
5. Un an
97. O altă perioadă de timp

Txt_FL_HO004

HO004_OthPer
La ce altă perioadă vă referiți?
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ENDIFTxt_FL_HO605

IF HO002_OwnerTenant = a3

ENDIFTxt_FL_HO007

IF HO007_LastPayIncl = a5

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)

ENDIF

OTHER PERIOD
STRING

HO605_LastPayment
Cât a fost ultima plată brută a chiriei, adică fără a scădea subvențiile sau ajutoarele pentru locuință pe care le-ați
putea primi?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
LAST PAYMENT
0..100000000000000000

Txt_FL_HO079

HO079_SocialHousing
Locuiți într-o locuință socială sau publică, ori una asemănătoare?
SOCIAL HOUSING
1. Da
5. Nu

HO007_LastPayIncl
Ultima dumneavoastră plată a inclus toate taxele și serviciile, cum ar fi taxele pentru apă, luarea gunoiului,
întreținerea spațiului comun, electricitate, gaz sau încălzire?
LAST PAYMENT INCLUDE ALL CHARGES AND SERVICES
1. Da
5. Nu

Txt_FL_HO008

HO008_ExtRentIncl
Aproximativ ce sumă ați plătit pentru taxe și servicii care nu au fost incluse în chirie în [@ ultima săptămână/@
ultima lună/@ ultimele trei luni/@ ultimele șase luni/@ ultimul an/piHO004_OthPer]?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
CHARGES AND SERVICES
0..100000000000000000

Txt_FL_HO010

HO010_BehRent
În ultimele douăsprezece luni, vi s-a întâmplat să întârziați la plata chiriei cu peste două luni?
BEHIND WITH RENT
1. Da
5. Nu
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ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)
Txt_FL_HO070

IF HO070_PercHouseOwn > 0

HO070_PercHouseOwn
Ce procent sau parte din această locuință este deținută de dumneavoastră [@ și/@ și/@ și/@ și] [@ de soțul/@
de soția/@ de partenerul/@ de partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@
dumneavoastră]?

OP:
Introduceți procentul
Pentru parteneri: Procentul cerut se referă la suma ambelor părți.
0 este permis doar dacă niciunul dintre parteneri nu deține nicio fracțiune!
PERCENTAGE HOUSE OWNED
0..100

IF (MN104_Householdmoved = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIFTxt_FL_HO013

IF HO013_MortLoanProp = a1

Txt_FL_HO611

Txt_FL_HO012

HO611_AcqProp
Vă rog să vă uitați la fișa 11 Cum ați obținut această proprietate?

OP:
^CodeAll
În cazul în care R a primit proprietatea de la stat fără nicio plată introduceți codul 6.
HOW PROPERTY ACQUIRED
1. L-a cumpărat sau construit cu propriile mijloace
2. L-a achiziționat sau cumpărat cu un credit sau o ipotecă sau prin ICRAL
3. L-a cumpărat sau construit cu ajutor din partea familiei
4. L-a primit moștenire
5. L-a primit cadou
6. L-a obținut prin alte mijloace

HO012_YearHouse
În ce an a avut loc acest lucru?
YEAR ACQUIRED THE HOUSE
1900..2017

HO013_MortLoanProp
Aveți ipoteci sau credite pe această proprietate?
MORTGAGES OR LOANS ON PROPERTY
1. Da
5. Nu

HO014_YrsLMortLoan
Câți ani mai durează până când se vor stinge ipotecile sau creditele pe această proprietate?
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ENDIF
IF HO002_OwnerTenant <> a5

ENDIF

ENDIF

Txt_FL_HO015

Txt_FL_HO017

IF HO017_RepayMortgLoans = a1

ENDIF

OP:
Dacă răspunsul este mai puțin de un an. codați 1, dacă este mai mult de 50 sau fără limită fixă, codați 51
YEARS LEFT OF MORTGAGE OR LOAN
1..51

HO015_AmToPayMortLoan
Cât mai aveți de plată, dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@
partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră], pe ipotecă sau
credite, excluzând dobânda?

OP:
Suma totală în [FLDefault[9]]
AMOUNT STILL TO PAY ON MORTGAGE OR LOAN
0..100000000000000000

HO017_RepayMortgLoans
Vă rambursați ipotecile sau creditele în mod regulat?
REGULARLY REPAY MORTGAGE OR LOANS
1. Da
5. Nu

Txt_FL_HO620

Txt_FL_HO022

HO620_RegRepayMortLoan
În ultimele douăsprezece luni, aproximativ cât ați plătit pentru toate ipotecile și creditele restante pe această
proprietate?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
AMOUNT REGULAR REPAYMENTS ON MORTGAGE OR LOAN
0..100000000000000000

HO022_BehRepayMortLoan
În ultimele douăsprezece luni, vi s-a întâmplat vreodată să întârziați la plata acestor rambursări cu peste două
luni?
BEHIND WITH REPAYMENTS MORTGAGE OR LOAN
1. Da
5. Nu

Txt_FL_HO023

HO023_SuBLAcc
[@ Închiriați/@ Subînchiriați] părți ale acestei locuințe?
SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION
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ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)

ENDIF
IF (MN104_Householdmoved = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIFTxt_FL_HO633

IF HO023_SuBLAcc = a1

ENDIF

1. Da
5. Nu

Txt_FL_HO074

HO074_IncSuBLAcc
Ce venit sau chirie ați încasat, dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@
partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră], din închirierea acestei
locuințe pe parcursul lui [STR (Year - 1)], după plata taxelor?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
INCOME FROM SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION
0..100000000000000000

Txt_FL_HO024

HO024_ValueH
După părerea dumneavoastră, cât ați primi dacă ați vinde această proprietate astăzi?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
VALUE OF THE HOUSE
0..100000000000000000

Txt_FL_HO032

HO032_NoRoomSqm
Câte camere aveți pentru uzul personal al membrilor gospodăriei dumneavoastră, incluzând dormitoarele, dar fără
a ține cont de bucătărie, băi și holuri [@ sau de eventualele camere închiriate sau subînchiriate]?

OP:
Nu țineți cont de debara, pivniță, pod etc.
NUMBER OF ROOMS
1..25

HO633_SpecFeat
Vă rog să vă uitați la fișa 54 Care din următoarele caracteristici speciale pentru asistarea persoanelor cu deficiențe
fizice sau cu probleme de sănătate sunt prezente, eventual, în casa dumneavoastră?

OP:
{CodeAll}
SPECIAL FEATURES IN THE HOUSE
1. Uși sau coridoare lărgite
2. Rampe sau intrări la nivelul străzii
3. Balustrade
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CHECK NOT ((HO633_SpecFeat.CARDINAL > 1) AND (96 IN HO633_SpecFeat)) L107 " [Nu puteți selecta
„Niciunul de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF a97 IN HO633_SpecFeat

ENDIF
IF (MN104_Householdmoved = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

4. Uși sau porți automate sau ușor de deschis
5. Modificări ale băii sau toaletei
6. Modificări ale bucătăriei
7. Telescaune sau scaune culisabile pentru scări
8. Dispozitive de alertare (butoane de alarmă, detectoare...)
96. Niciuna dintre acestea
97. Altele (specificați)

HO631_SpecFeat

OP:
Menționați o altă caracteristică
OTHER SPECIAL FEATURES
STRING

Txt_FL_HO034

IF MN002_Person[2].RespId <> EMPTY

ENDIF
IF HO001_Place = a5

HO034_YrsAcc
De câți ani trăiți în locuința dumneavoastră actuală?

OP:
Rotunjiți în sus la numărul complet de ani
YEARS IN ACCOMMODATION
0..120

Txt_FL_HO060

HO060_PartnerYrsAcc
De câți ani trăiește [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră] în locuința dumneavoastră actuală?

OP:
Rotunjiți în sus la numărul complet de ani
PARTNER YEARS IN ACCOMMODATION
0..120

Txt_FL_HO636

HO636_TypeAcc
Vă rog să vă uitați la fișa 55.
În ce tip de clădire locuiesc persoanele din gospodăria dumneavoastră?

OP:
^ReadOut
Un centru de îngrijire le oferă rezidenților săi toate serviciile următoare: distribuire a medicamentelor, asistență
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ENDIFTxt_FL_HO054

IF (HO636_TypeAcc = a7) OR (HO636_TypeAcc = a8)

ENDIFTxt_FL_HO043

Txt_FL_HO037

personală și supraveghere (nu neapărat un asistent) disponibile 24 ore, precum și cazare și mese
TYPE OF BUILDING
1. O casă rustică/ Fermă
2. O casă independentă pentru una sau două familii
3. O casă pentru una sau două familii cu terasă sau dublă
4. O clădire care are de la 3 la 8 apartamente
5. O clădire care are 9 sau mai multe apartamente, dar nu mai mult de 8 etaje
6. O clădire cu 9 sau mai multe etaje
7. Un complex de locuințe cu servicii pentru persoane vârstnice (cămin sau reședință pentru persoane vârstnice,
dar nu un centru de îngrijire)
8. Un centru de îngrijire

HO782_Certifiednurse
Există cel puțin un asistent (certificat) în personalul de asistență sau de supraveghere?

1. Da
5. Nu

HO043_StepstoEntrance
Câte scări trebuie urcate (sau coborâte) pentru a intra pe ușa principală a apartamentului dumneavoastră?

OP:
Nu țineți cont de scările care sunt evitate din motiv că blocul are un lift
NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE
1. Până la 5
2. între 6 și 15
3. între 16 și 25
4. Peste 25

HO037_CityTown
Vă rog să vă uitați la fișa 56.
Cum ați descrie zona în care locuiți?

OP:
{ReadOut}
AREA WHERE YOU LIVE
1. Un oraș foarte mare
2. Suburbia sau periferia unui oraș foarte mare
3. Un oraș mare
4. Un oraș mic
5. O zonă rurală sau un sat

HO054_Elevator
Casa dumneavoastră are un lift?
ELEVATOR
1. Da
5. Nu
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ENDIF

ENDIFTxt_FL_HO026

IF HO026_OwnSecHome = a1

ENDIF

HO026_OwnSecHome
Dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] dețineți alte case, case de vacanță, alte proprietăți
imobiliare, teren sau pădure?

OP:
Vă rog să nu țineți cont de: aranjamente de închiriere temporare sau de propria afacere
OWN SECONDARY HOMES ETC
1. Da
5. Nu

Txt_FL_HO027

Txt_FL_HO029

IF HO029_RecIncRe = a1

ENDIF

HO027_ValueRE
După părerea dumneavoastră, cât ar valora acum această proprietate sau aceste proprietăți dacă le-ați pune în
vânzare?

OP:
Dacă deține proprietăți în străinătate, indicați valoarea în [FLDefault[9]]
VALUE OF REAL ESTATE
0..100000000000000000

HO029_RecIncRe
Dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] ați încasat venituri sau chirii din aceste proprietăți în [STR
(Year - 1)]?
RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_HO030

HO030_AmIncRe
Ce venit sau chirie ați încasat, dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@
partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră], de pe urma acestor
proprietăți în [STR (Year - 1)]?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR
0..100000000000000000

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

437 von 491 19.05.17, 15:50



ENDIF
IF (HH IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

System preset value HO902_TimeStampEnd
IF HO902_TimeStampEnd = EMPTY AND HO041_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

HO041_IntCheck

OP:
VERIFICAȚI:
Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HO
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul

IF MN103_History = 0

BLOCK

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1
Txt_FL_HH001

System preset value HH901_TimeStampStart
IF HH901_TimeStampStart = EMPTY AND HH001_OtherContribution <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_HH010

HH001_OtherContribution
Chiar dacă v-am adresat dumneavoastră [@ sau altor membri ai gospodăriei dumneavoastră] unele întrebări mai
devreme, este important să înțelegem corect situația gospodăriei dumneavoastră. Anul trecut, adică în [STR (Year
- 1)], a existat vreun membru al gospodăriei dumneavoastră care să fi contribuit la venitul gospodăriei și care nu
este inclus în acest interviu?

OP:
Dacă este necesar, citiți o listă de persoane eligibile: din acest interviu fac parte {MN015_ELIGIBLES}
OTHER CONTRIBUTION TO HOUSEHOLD INCOME
1. Da
5. Nu

HH010_OtherIncome
Unele gospodării primesc plăți cum ar fi indemnizațiile pentru locuință, alocațiile pentru copii, indemnizațiile pentru
reducerea sărăciei etc.
Gospodăria dumneavoastră sau vreunul din membrii acesteia a beneficiat de o astfel de plată în [STR (Year - 1)]?
INCOME FROM OTHER SOURCES
1. Da
5. Nu
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ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF HH010_OtherIncome = a1

ENDIF

Txt_FL_HH011

IF HH011_TotAddHHinc = NONRESPONSE

ENDIF

HH011_TotAddHHinc
Vă rog să estimați venitul total încasat din aceste subvenții care a fost alocat pentru gospodăria dumneavoastră în
[STR (Year - 1)] după plata taxelor și a contribuțiilor.

OP:
Aici plătitorul este Statul sau o autoritate locală. Suma în [FLDefault[9]]
ADDITIONAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST YEAR
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_HH911

Txt_FL_HH021

Txt_FL_HH022

Txt_FL_HH023

HH021_Intro
Vă rog să vă uitați la fișa 19 Acum am să vă citesc unele afirmații referitoare la modul în care percepeți zona
dumneavoastră locală, adică oriunde pe o distanță de 20 de minute de plimbare sau de un kilometru de locuința
dumneavoastră. Spuneți-mi dacă sunteți complet de acord, de acord, nu sunteți de acord sau nu sunteți deloc de
acord cu fiecare dintre afirmații.
INTRODUCTION LOCAL AREA
1. Continuați

HH022_LocalFeelPart
Simt că fac într-adevăr parte din această zonă. Ați spune că sunteți complet de acord, sunteți de acord, nu sunteți
de acord sau nu sunteți deloc de acord?

OP:
Arătați fișa 19
LOCAL AREA FEEL PART
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

HH023_LocalVandalism
Vandalismul [m]sau[/m] delincvența [m]reprezintă[/m] o mare problemă în această zonă. (Ați spune că sunteți
complet de acord, sunteți de acord, nu sunteți de acord sau nu sunteți deloc de acord?)

OP:
Arătați fișa 19
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ENDBLOCK

ENDIF
IF ((MN008_NumHHR = 1) AND (MN024_NursingHome = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
System preset value HH902_TimeStampEnd
IF HH902_TimeStampEnd = EMPTY AND HH014_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

Txt_FL_HH024

Txt_FL_HH025

LOCAL AREA VANDALISM
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

HH024_LocalClean
Această zonă este menținută deosebit de curată. (Ați spune că sunteți complet de acord, sunteți de acord, nu sunteți
de acord sau nu sunteți deloc de acord?)

OP:
Arătați fișa 19
LOCAL AREA CLEAN
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

HH025_LocalPeopleHelpful
Dacă aș avea necazuri, în această zonă sunt persoane care m-ar putea ajuta. (Ați spune că sunteți complet de
acord, sunteți de acord, nu sunteți de acord sau nu sunteți deloc de acord?)

OP:
Arătați fișa 19
LOCAL AREA PEOPLE HELPFUL
1. Complet de acord
2. De acord
3. Nu sunt de acord
4. Deloc de acord

HH014_IntCheck

OP:
VERIFICAȚI:
Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HH
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul
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ENDIF
IF (((CO IN Test_History) OR (CO IN Test_Regular)) OR (ALL IN Test_History)) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDIF

BLOCK

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1
Txt_FL_CO001

IF MN103_History = 1

CO001_Intro1
Acum am dori să vă adresăm câteva întrebări despre cheltuielile obișnuite ale gospodăriei dumneavoastră și despre
modul în care gospodăria dumneavoastră se descurcă financiar.
INTRODUCTION TEXT
1. Continuați

Txt_FL_CO002

System preset value CO901_TimeStampStart
IF CO901_TimeStampStart = EMPTY AND CO002_ExpFoodAtHome <> EMPTY
ENDIF
IF CO002_ExpFoodAtHome = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_CO003

IF CO003_ExpFoodOutsHme = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_CO010

CO002_ExpFoodAtHome
Gândindu-vă la ultimele 12 luni:
aproximativ ce sumă a cheltuit gospodăria dumneavoastră pe alimente de consumat acasă într-o lună obișnuită?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
AMOUNT SPENT ON FOOD AT HOME
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_CO902

CO003_ExpFoodOutsHme
Referitor tot la ultimele 12 luni:
aproximativ ce sumă a cheltuit gospodăria dumneavoastră pe alimente de consumat în afara casei într-o lună
obișnuită?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
AMOUNT SPENT ON FOOD OUTSIDE THE HOME
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_CO903

CO010_HomeProducedFood
Dumneavoastră [@ și alți membri ai familiei dumneavoastră] consumați legume, fructe sau carne pe care le-ați
cultivat, produs, prins sau adunat singuri?
CONSUME HOME PRODUCED FOOD
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ELSE

IF CO010_HomeProducedFood = a1

ENDIFTxt_FL_HH017

IF HH017_TotAvHHincMonth = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_CO007

System preset value CO902_TimeStampEnd
IF CO902_TimeStampEnd = EMPTY AND CO007_AbleMakeEndsMeet <> EMPTY
ENDIF

1. Da
5. Nu

Txt_FL_CO011

IF CO011_ValHomeProducedFood = NONRESPONSE

ENDIF

CO011_ValHomeProducedFood
În ultimele 12 luni, care a fost valoarea alimentelor produse la domiciliu pe care le-ați consumat într-o lună
obișnuită? În alte cuvinte, cât ați fi plătit dacă ați fi cumpărat aceste alimente?

OP:
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]].
VALUE OF HOME PRODUCED FOOD
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_CO911

HH017_TotAvHHincMonth
Cât a fost venitul total al gospodăriei dumneavoastră, după plata taxelor și contribuțiilor, într-o lună obișnuită din
[STR (Year - 1)]?

OP:
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]]
TOTAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST MONTH
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_HH917

CO007_AbleMakeEndsMeet
Ținând cont de venitul total lunar al gospodăriei dumneavoastră, ați spune că acesta vă ajunge până la finalul lunii
...

OP:
{ReadOut}
IS HOUSEHOLD ABLE TO MAKE ENDS MEET
1. Cu mare dificultate
2. Cu o oarecare dificultate
3. Destul de ușor
4. Ușor

System preset value CO901_TimeStampStart
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IF CO901_TimeStampStart = EMPTY AND CO001_Intro1 <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_CO002

IF CO002_ExpFoodAtHome = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_CO003

IF CO003_ExpFoodOutsHme = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_CO010

IF CO010_HomeProducedFood = a1

CO002_ExpFoodAtHome
Gândindu-vă la ultimele 12 luni:
aproximativ ce sumă a cheltuit gospodăria dumneavoastră pe alimente de consumat acasă într-o lună obișnuită?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
AMOUNT SPENT ON FOOD AT HOME
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_CO902

CO003_ExpFoodOutsHme
Referitor tot la ultimele 12 luni:
aproximativ ce sumă a cheltuit gospodăria dumneavoastră pe alimente de consumat în afara casei într-o lună
obișnuită?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]
AMOUNT SPENT ON FOOD OUTSIDE THE HOME
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_CO903

CO010_HomeProducedFood
Dumneavoastră [@ și alți membri ai familiei dumneavoastră] consumați legume, fructe sau carne pe care le-ați
cultivat, produs, prins sau adunat singuri?
CONSUME HOME PRODUCED FOOD
1. Da
5. Nu

Txt_FL_CO011

IF CO011_ValHomeProducedFood = NONRESPONSE

ENDIF

CO011_ValHomeProducedFood
În ultimele 12 luni, care a fost valoarea alimentelor produse la domiciliu pe care le-ați consumat într-o lună
obișnuită? În alte cuvinte, cât ați fi plătit dacă ați fi cumpărat aceste alimente?

OP:
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]].
VALUE OF HOME PRODUCED FOOD
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_CO911
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ENDIFTxt_FL_HH017

IF HH017_TotAvHHincMonth = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_CO007

IF ((CO007_AbleMakeEndsMeet = a1) OR (CO007_AbleMakeEndsMeet = a2)) OR (CO007_AbleMakeEndsMeet =
a3)

ENDIF
IF MN032_socex = 1

HH017_TotAvHHincMonth
Cât a fost venitul total al gospodăriei dumneavoastră, după plata taxelor și contribuțiilor, într-o lună obișnuită din
[STR (Year - 1)]?

OP:
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]]
TOTAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST MONTH
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_HH917

CO007_AbleMakeEndsMeet
Ținând cont de venitul total lunar al gospodăriei dumneavoastră, ați spune că acesta vă ajunge până la finalul lunii
...

OP:
{ReadOut}
IS HOUSEHOLD ABLE TO MAKE ENDS MEET
1. Cu mare dificultate
2. Cu o oarecare dificultate
3. Destul de ușor
4. Ușor

Txt_FL_CO020

CO020_HowMuchNeeded
De ce sumă minimă totală de bani ar avea nevoie lunar gospodăria dumneavoastră pentru a ajunge la finalul lunii
fără probleme?

OP:
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]].
HOW MUCH NEEDED TO MAKE ENDS MEET
0..100000000000000000

Txt_FL_CO206

Txt_FL_CO209

CO206_AffordExpense
Gospodăria dumneavoastră și-ar putea permite să plătească o cheltuială neașteptată de {AffordExpenseAmount}
[FLDefault[9]] fără a împrumuta nicio sumă?
AFFORD EXPENSE
1. Da
5. Nu

CO209_PovertyPutUpWithCold
În ultimele douăsprezece luni au fost situații când a trebuit să vă împăcați cu frigul pentru a economisi costul la
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ENDIF
IF (AS IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

System preset value CO902_TimeStampEnd
IF CO902_TimeStampEnd = EMPTY AND CO009_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

căldură, pentru a vă ajuta să mențineți cheltuielile de întreținere reduse?
PUT UP WITH COLD
1. Da
5. Nu

CO009_IntCheck

OP:
VERIFICAȚI:
Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN CO
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul

IF MN103_History = 0

BLOCK

IF MN007_NumFinR = 1
Txt_FL_AS001

System preset value AS901_TimeStampStart
IF AS901_TimeStampStart = EMPTY AND AS001_Intro1 <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_AS065

AS001_Intro1
Următoarele întrebări se referă la mai multe moduri diferite de economisire sau investiții pe care dumneavoastră [@
sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră] le efectuați.
INTRODUCTION 1 TO ASSETS
1. Continuați

AS065_HasIndRetAcc
În prezent, dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] aveți vreo sumă de bani în conturi
individuale de pensie?
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IF AS065_HasIndRetAcc = a1

OP:
Un cont individual de pensie este un plan care permite depunerea anuală a unei sume de bani pentru a fi scoasă
(parțial) la vârsta pensionării, de exemplu Fondurile de pensii facultative
HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS
1. Da
5. Nu

IF MN005_ModeQues <> a1

ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1) OR ((AS020_IndRetAcc = a1) OR (AS020_IndRetAcc = a3))

ENDIF
IF (AS020_IndRetAcc = a2) OR (AS020_IndRetAcc = a3)

Txt_FL_AS020

AS020_IndRetAcc
Cine are conturi individuale de pensie? Dumneavoastră, [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@
ambii/@ ambii/@ ambii/@ ambii]?
WHO HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS
1. Doar respondentul
2. doar ^FL_AS020_5
3. Ambii

Txt_FL_AS021

CHECK AS021_AmIndRet <> EMPTY L107 " [Introduceți o valoare] [{empty}]"

IF AS021_AmIndRet = NONRESPONSE

ENDIF

AS021_AmIndRet
În momentul de față, ce sumă aveți în conturi individuale de pensie?

OP:
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]]; codificați suma doar pentru respondent
AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS921

AS023_IndRetStockBo
Aceste conturi individuale de pensie sunt preponderent în acțiuni sau în obligațiuni?
INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS
1. Preponderent în acțiuni
2. Jumătate acțiuni și jumătate obligațiuni
3. Preponderent în obligațiuni

Txt_FL_AS024

AS024_PAmIndRet
În momentul de față, ce sumă are [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] în conturi individuale de pensie?

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

446 von 491 19.05.17, 15:50



ENDIFTxt_FL_AS066

IF AS066_HasContSav = a1

ENDIFTxt_FL_AS067

ENDIF

CHECK AS024_PAmIndRet <> EMPTY L107 " [Introduceți o valoare] [{empty}]"

IF AS024_PAmIndRet = NONRESPONSE

ENDIF

OP:
Suma în ^FLCurr
Codificați doar suma pentru partener/ă
PARTNER AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS924

AS026_PIndRetStockBo
Aceste conturi individuale de pensie sunt preponderent în acțiuni sau în obligațiuni?
PARTNER INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS
1. Preponderent în acțiuni
2. Jumătate acțiuni și jumătate obligațiuni
3. Preponderent în obligațiuni

AS066_HasContSav
În momentul de față, dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] aveți vreo sumă de bani în contracte de
economisire pentru locuințe?

OP:
Contract de economisire pentru locuințe: un cont la o instituție financiară care acumulează numerar pentru a fi folosit
pentru achiziția unei locuințe.
HAS CONTRACTUAL SAVING
1. Da
5. Nu

Txt_FL_AS027

CHECK AS027_AmContSav <> EMPTY L107 " [Introduceți o valoare] [{empty}]"

IF AS027_AmContSav = NONRESPONSE

ENDIF

AS027_AmContSav
În momentul de față, ce sumă aveți dumneavoastră [@ și/@ și/@ și/@ și] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@
partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] în contracte de
economisire pentru locuințe?

OP:
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]]; codificați suma totală pentru ambii parteneri
AMOUNT CONTRACTUAL SAVING
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS927
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IF AS067_HasLifeIns = a1

ENDIFTxt_FL_AS064

AS067_HasLifeIns
În momentul de față, dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] aveți vreo poliță de asigurare pe viață?
HAS LIFE INSURANCE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_AS029

IF (AS029_LifeInsPol = a2) OR (AS029_LifeInsPol = a3)

ENDIF

AS029_LifeInsPol
Polițele dumneavoastră de asigurare pe viață sunt polițe pe termen limitat, polițe pe termen nelimitat sau ambele?

OP:
Asigurarea de viață pe termen limitat oferă o acoperire pentru o perioadă determinată de timp și plătește o sumă
prestabilită doar dacă titularul poliței decedează în acest interval. Pe de altă parte, asigurarea de viață pe termen
nelimitat are o componentă de economisire care crește valoric în timp și care poate fi rambursată în mai multe
tranșe de-a lungul timpului, sau integral.
LIFE INSURANCE POLICIES TERM OR WHOLE LIFE
1. Polițe pe termen limitat
2. Polițe de asigurare pe viață pe termen nelimitat
3. Ambele
97. Altele

Txt_FL_AS030

IF AS030_ValLifePol = NONRESPONSE

ENDIF

AS030_ValLifePol
Care este valoarea nominală a polițelor de asigurare pe termen nelimitat deținute de dumneavoastră [@ și/@
și/@ și/@ și] [@ de soțul/@ de soția/@ de partenerul/@ de partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră]?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]; codificați suma totală pentru ambii parteneri
FACE VALUE LIFE POLICIES
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS930

AS064_HasMutFunds
În momentul de față, dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] dețineți vreo sumă de bani în fonduri
mutuale sau în conturi de investiții gestionate?

OP:
Un fond mutual este o formă de investiție care este stabilită de o instituție financiară care colectează bani de la
numeroși investitori și îi oferă unui manager pentru a fi investiți în acțiuni, obligațiuni și alte produse financiare
HAS MUTUAL FUNDS
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IF AS064_HasMutFunds = a1

ENDIFTxt_FL_AS063

IF AS063_HasStocks = a1

1. Da
5. Nu

Txt_FL_AS017

CHECK AS017_AmMutFunds <> EMPTY L107 " [Introduceți o valoare] [{empty}]"

IF AS017_AmMutFunds = NONRESPONSE

ENDIF

AS017_AmMutFunds
În momentul de față, aproximativ ce sumă dețineți dumneavoastră [@ și/@ și/@ și/@ și] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] în fonduri
mutuale sau în conturi de investiții gestionate?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]; codificați suma totală pentru ambii parteneri
AMOUNT IN MUTUAL FUNDS
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS917

AS019_MuFuStockBo
Aceste fonduri mutuale și conturi de investiții gestionate sunt preponderent în acțiuni sau în obligațiuni?
MUTUAL FUNDS MOSTLY STOCKS OR BONDS
1. Preponderent în acțiuni
2. Jumătate acțiuni și jumătate obligațiuni
3. Preponderent în obligațiuni

AS063_HasStocks
În momentul de față, dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] dețineți bani în acțiuni sau titluri de
participare care sunt sau nu sunt cotate la bursa de valori?

OP:
Acțiunile sunt o formă de investiție care permite ca o persoană să dețină o parte a unei societăți pe acțiuni și îi oferă
acesteia dreptul de a primi dividende de la această societăți pe acțiuni.
HAS STOCKS
1. Da
5. Nu

Txt_FL_AS011

AS011_AmStocks
În momentul de față, aproximativ ce sumă dețineți dumneavoastră [@ și/@ și/@ și/@ și] [@ soțul/@ soția/@
partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] în acțiuni
sau titluri de participare care sunt sau nu sunt cotate la bursa de valori?

OP:
suma în [FLDefault[9]]; Codificați suma totală pentru ambii parteneri
AMOUNT IN STOCKS
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ENDIFTxt_FL_AS062

IF AS062_HasBonds = a1

ENDIFTxt_FL_AS060

IF AS060_HasBankAcc = a1

CHECK AS011_AmStocks <> EMPTY L107 " [Introduceți o valoare] [{empty}]"

IF AS011_AmStocks = NONRESPONSE

ENDIF

0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS911

AS062_HasBonds
În momentul de față, dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] aveți bani în obligațiuni de stat sau
corporative?

OP:
Obligațiunile sunt un instrument de datorie emis de Stat sau de o corporație pentru a genera capital prin împrumut.
HAS BONDS
1. Da
5. Nu

Txt_FL_AS007

CHECK NOT (AS007_AmBonds = EMPTY AND AS007_AmBonds <> NONRESPONSE) L107 " [Introduceți o
valoare] [{empty}]"

IF AS007_AmBonds = NONRESPONSE

ENDIF

AS007_AmBonds
În momentul de față, aproximativ ce sumă aveți dumneavoastră [@ și/@ și/@ și/@ și] [@ soțul/@ soția/@
partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] în obligațiuni
corporative sau de stat?

OP:
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]]; codificați suma totală pentru ambii parteneri
AMOUNT IN BONDS
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS907

AS060_HasBankAcc
În momentul de față, dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] aveți un cont bancar sau un cont de
tranzacționare sau un cont de economii?
HAS BANK ACCOUNT
1. Da
5. Nu

Txt_FL_AS003

AS003_AmBankAcc
În momentul de față, aproximativ ce sumă dețineți dumneavoastră [@ și/@ și/@ și/@ și] [@ soțul/@ soția/@
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ENDIF
IF (((AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS062_HasBonds = a1)) OR (AS063_HasStocks = a1)) OR
(AS064_HasMutFunds = a1)

ENDIFTxt_FL_AS641

IF AS641_OwnFirm = a1

CHECK AS003_AmBankAcc <> EMPTY L107 " [Introduceți o valoare] [{empty}]"

IF AS003_AmBankAcc = NONRESPONSE

ENDIF

partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] în conturi
bancare, conturi de tranzacționare sau conturi de economii?

OP:
suma în [FLDefault[9]]; Codificați suma totală pentru ambii parteneri
AMOUNT BANK ACCOUNT
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS903

Txt_FL_AS070

CHECK AS070_IntIncome <> EMPTY L107 " [Introduceți o valoare] [{empty}]"

IF AS070_IntIncome = NONRESPONSE

ENDIF

AS070_IntIncome
Per total, cam ce venituri din dobânzi sau dividende ați încasat dumneavoastră [@ și/@ și/@ și/@ și] [@ soțul/@
soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] din
economiile din conturile bancare, din obligațiuni, acțiuni sau fonduri mutuale în [STR (Year - 1)]? Vă rog să îmi
spuneți suma după plata taxelor.

OP:
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]].
INTEREST OR DIVIDEND
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS970

AS641_OwnFirm
În momentul de față, dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] dețineți o societate, companie sau firmă
fie în întregime sau cu titlu de coproprietar?
OWN FIRM COMPANY BUSINESS
1. Da
5. Nu

Txt_FL_AS044

AS044_ShareFirm
Ce procent sau cotă din această firmă, companie sau societate este deținută de dumneavoastră [@ sau/@ sau/@
sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră]?

OP:
Introduceți procentul Dacă este mai puțin de 1 procent, introduceți 1.
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ENDIFTxt_FL_AS649

IF AS649_NumCars > 0

ENDIFTxt_FL_AS054

CHECK AS044_ShareFirm <= 100 L107 " [Procentul trebuie să fie mai mic sau egal cu 100] [{empty}]"

IF AS044_ShareFirm = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_AS642

CHECK NOT ((AS642_AmSellFirm = 0) AND (AS642_AmSellFirm = RESPONSE)) L107 " [Suma trebuie să fie mai
mică sau mai mare de zero] [{empty}]"
CHECK AS642_AmSellFirm <> EMPTY L107 " [Introduceți o valoare] [{empty}]"

IF AS642_AmSellFirm = NONRESPONSE

ENDIF

PERCENTAGE SHARE FIRM OWNED
1..100

UB SEQUENCE UB_AS944

AS642_AmSellFirm
Dacă firma, compania sau societatea ar fi vândută și s-ar plăti toate datoriile pe care le are, câți bani ar rămâne
pentru dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]?

OP:
Suma în [FLDefault[9]]; codificați suma totală pentru ambii parteneri
AMOUNT SELLING FIRM
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS942

AS649_NumCars
Câte mașini aveți dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]? Vă rog să nu țineți cont de mașinile de
serviciu sau de mașinile în leasing.
NUMBER OF CARS
0..10

Txt_FL_AS051

CHECK AS051_AmSellingCars <> EMPTY L107 " [Introduceți o valoare] [{empty}]"

IF AS051_AmSellingCars = NONRESPONSE

ENDIF

AS051_AmSellingCars
Dacă ați vinde [@ această/@ aceste] [@ mașină/@ mașini], aproximativ cât ați obține?

OP:
suma în [FLDefault[9]]; Codificați suma totală pentru ambii parteneri
AMOUNT SELLING CARS
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS951

AS054_OweMonAny
Următoarea întrebare se referă la bani pe care s-ar putea să îi datorați, cu excepția ipotecilor sau a banilor datorați
pe terenuri, proprietăți sau firme (dacă este cazul). Privind fișa 57, ce tipuri de datorii dintre cele afișate aveți
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ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

IF NOT ((96 IN AS054_OweMonAny) AND (AS054_OweMonAny.CARDINAL = 1))

ENDIF

System preset value AS902_TimeStampEnd
IF AS902_TimeStampEnd = EMPTY AND AS057_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

dumneavoastră [@ sau/@ sau/@ sau/@ sau] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] în momentul de față?

OP:
{CodeAll}
OWE MONEY
1. Datorii pentru mașini și alte vehicule (camionete/motociclete/ambarcațiuni etc.)
2. Datorii pe carduri de credit / carduri de cumpărături
3. Împrumuturi (de la bancă, o societate de investiții sau o altă instituție financiară)
4. Datorii la rude sau prieteni
5. Credite pentru studii
6. Facturi restante (telefon, electricitate, încălzire, chirie)
96. Niciuna dintre acestea
97. Altele

Txt_FL_AS055

IF AS055_AmOweMon = NONRESPONSE

ENDIF

AS055_AmOweMon
Fără a include ipotecile sau banii datorați pentru pământ, proprietăți sau companii, cât de mult datorați
dumneavoastră [@ și/@ și/@ și/@ și] [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] în total?

OP:
suma în [FLDefault[9]]; Codificați suma totală pentru ambii parteneri
AMOUNT OWING MONEY IN TOTAL
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS955

AS057_IntCheck

OP:
VERIFICAȚI:
Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN AS
1. Doar respondentul
2. Respondentul și reprezentantul
3. Doar reprezentantul
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ENDIF
IF (((AC IN Test_History) OR (AC IN Test_Regular)) OR (ALL IN Test_History)) OR (ALL IN Test_Regular)

BLOCK

System preset value AC901_TimeStampStart
System preset value AC902_TimeStampEnd
IF AC901_TimeStampStart = EMPTY AND AC011_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_AC012

Txt_FL_AC013

Txt_FL_AC014

Txt_FL_AC015

AC011_Intro
De asemenea, ne interesează să aflăm ce părere au oamenii despre viețile lor în general.

OP:
Începeți o @Bsecțiune fără reprezentanți interpuși@B. Nu sunt permiși reprezentanți interpuși. Dacă respondentul/a
nu poate să răspundă la vreuna dintre aceste întrebări singur/ă, apăsați @BCTRL-K@B la fiecare întrebare.
INTRODUCTION WELL-BEING
1. Continuați

AC012_HowSat
Pe o scală de la 0 la 10, unde 0 înseamnă complet nesatisfăcut, iar 10 înseamnă complet satisfăcut, cât de [@
satisfăcut/@ satisfăcută] sunteți de viața dumneavoastră?
HOW SATISFIED WITH LIFE
0..10

AC013_Intro
Vă rog să vă uitați la fișa 16. Am să citesc o listă cu afirmații pe care mai multe persoane le-au folosit pentru a-și
descrie viața și modul în care se simt. Am dori să știm cât de des, dacă vi s-a întâmplat, să aveți următoarele
sentimente și gânduri: adeseori, uneori, rar, sau niciodată.
INTRODUCTION CASP ITEMS
1. Continuați

AC014_AgePrev
Cât de des credeți că vârsta vă împiedică să faceți lucrurile pe care ați dori să le faceți?

OP:
Fișa 16. {ReadOut}
AGE PREVENTS FROM DOING THINGS
1. Adesea
2. Uneori
3. Rar
4. Niciodată

AC015_OutofContr
Cât de des simțiți că nu aveți niciun control asupra a ceea ce vi se întâmplă?

OP:
Fișa 16. {ReadOutNeed}
OUT OF CONTROL
1. Adesea
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Txt_FL_AC016

Txt_FL_AC017

Txt_FL_AC018

Txt_FL_AC019

2. Uneori
3. Rar
4. Niciodată

AC016_LeftOut
Cât de des simțiți că sunteți [@ lăsat/@ lăsată] pe dinafară?

OP:
Fișa 16. {ReadOutNeed}
FEEL LEFT OUT OF THINGS
1. Adesea
2. Uneori
3. Rar
4. Niciodată

AC017_DoWant
Cât de des credeți că puteți să faceți lucrurile pe care doriți să le faceți?

OP:
Fișa 16. {ReadOutNeed}
DO THE THINGS YOU WANT TO DO
1. Adesea
2. Uneori
3. Rar
4. Niciodată

AC018_FamRespPrev
Cât de des credeți că responsabilitățile dumneavoastră de familie vă împiedică să faceți ce vă doriți?

OP:
Fișa 16. {ReadOutNeed}
FAMILY RESPONSIBILITIES PREVENT
1. Adesea
2. Uneori
3. Rar
4. Niciodată

AC019_ShortMon
Cât de des credeți că lipsa banilor vă împiedică să faceți ceea ce vă doriți?

OP:
Fișa 16. {ReadOutNeed}
SHORTAGE OF MONEY STOPS
1. Adesea
2. Uneori
3. Rar
4. Niciodată
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Txt_FL_AC020

Txt_FL_AC021

Txt_FL_AC022

Txt_FL_AC023

Txt_FL_AC024

AC020_EachDay
Cât de des vă gândiți cu entuziasm la ziua următoare?

OP:
Fișa 16. {ReadOutNeed}
LOOK FORWARD TO EACH DAY
1. Adesea
2. Uneori
3. Rar
4. Niciodată

AC021_LifeMean
Cât de des vă gândiți că viața dumneavoastră nu are niciun sens?

OP:
Fișa 16. {ReadOutNeed}
LIFE HAS MEANING
1. Adesea
2. Uneori
3. Rar
4. Niciodată

AC022_BackHapp
Cât de des, în ansamblu, priviți înapoi la viața dumneavoastră cu un sentiment de fericire?

OP:
Fișa 16. {ReadOutNeed}
LOOK BACK ON LIFE WITH HAPPINESS
1. Adesea
2. Uneori
3. Rar
4. Niciodată

AC023_FullEnerg
Cât de des vă simțiți [@ plin/@ plină] de energie zilele acestea?

OP:
Fișa 16. {ReadOutNeed}
FEEL FULL OF ENERGY
1. Adesea
2. Uneori
3. Rar
4. Niciodată

AC024_FullOpport
Cât de des simțiți că viața este plină de oportunități?
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Txt_FL_AC025

IF MN024_NursingHome = a1

OP:
Fișa 16. {ReadOutNeed}
FULL OF OPPORTUNITIES
1. Adesea
2. Uneori
3. Rar
4. Niciodată

AC025_FutuGood
Cât de des simțiți că viitorul arată bine pentru dumneavoastră?

OP:
Fișa 16. {ReadOutNeed}
FUTURE LOOKS GOOD
1. Adesea
2. Uneori
3. Rar
4. Niciodată

Txt_FL_AC001

Txt_FL_AC035

CHECK NOT ((AC035_ActPastTwelveMonths.CARDINAL > 1) AND (a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths)) L107 "
[Nu puteți selecta „Niciunul de mai sus” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul] [{empty}]"

IF MN103_History = 0

AC001_Intro
Acum am câteva întrebări despre activități pe care s-ar putea să le desfășurați.
INTRODUCTION AC ACTIVITIES
1. Continuați

AC035_ActPastTwelveMonths
Vă rog să vă uitați la fișa 58: ce activitate, dintre cele enumerate - dacă este cazul - ați efectuat în ultimele
douăsprezece luni?

OP:
{CodeAll}
ACTIVITIES IN LAST YEAR
1. A prestat muncă voluntară sau caritabilă
4. A frecventat un curs educațional sau de formare
5. A fost la un club sportiv, social sau de un alt tip
7. A luat parte la o organizație politică sau comunitară
8. A citit cărți, reviste sau ziare
9. A făcut jocuri cu numere sau cuvinte, cum ar fi cuvinte încrucișate sau Sudoku
10. A jucat cărți sau jocuri, ca de exemplu șah.
96. Niciuna dintre acestea

IF (AC035_ActPastTwelveMonths.CARDINAL = 1) AND (a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths)
Txt_FL_AC038
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ELSE

ELSE

ENDIF

AC038_HowSatisfiedNoAct
Ați indicat că nu v-ați implicat în niciuna din activitățile de pe Cardul 58. Pe o scală de la 0 la 10, unde 0 înseamnă
complet nesatisfăcut și 10 înseamnă complet satisfăcut, în ce măsură vă mulțumește aceasta?
SATISFIED WITH NO ACTIVITIES
0..10

IF ((((((a1 IN AC035_ActPastTwelveMonths) OR (a4 IN AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a5 IN
AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a7 IN AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a8 IN
AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a9 IN AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a10 IN
AC035_ActPastTwelveMonths)

ENDIF

LOOP cnt1:= 1 TO 10

ENDLOOPTxt_FL_AC037

IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_AC036

AC036_HowOftAct
În ultimele douăsprezece luni, cât de frecvent [@ ați făcut muncă de voluntariat sau de caritate/@ ați
frecventat un curs educațional sau de formare/@ ați fost la un club sportiv, social sau de un alt tip/@ ați luat
parte la o organizație politică sau comunitară/@ ați citit cărți, reviste sau ziare/@ ați făcut jocuri cu numere sau
cuvinte, cum ar fi cuvinte încrucișate sau Sudoku/@ ați jucat cărți sau jocuri, ca de exemplu șah.]?

OP:
{ReadOut}
HOW OFTEN ACTIVITY IN THE LAST TWELVE MONTHS
1. Aproape zilnic
2. Aproape săptămânal
3. Aproape lunar
4. Mai puțin frecvent

AC037_HowSatisfied
Pe o scală de la 0 la 10, unde 0 înseamnă complet nesatisfăcut, iar 10 înseamnă complet satisfăcut, în ce măsură
vă mulțumesc activitățile pe care le-ați menționat?
SATISFIED WITH ACTIVITIES
0..10

IF ((((((a1 IN AC035_ActPastTwelveMonths) OR (a4 IN AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a5 IN
AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a7 IN AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a8 IN
AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a9 IN AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a10 IN
AC035_ActPastTwelveMonths)

LOOP cnt1:= 1 TO 10
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ENDIFTxt_FL_AC700

Txt_FL_AC701

Txt_FL_AC702

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_AC036

AC036_HowOftAct
În ultimele douăsprezece luni, cât de frecvent [@ ați făcut muncă de voluntariat sau de caritate/@ ați frecventat
un curs educațional sau de formare/@ ați fost la un club sportiv, social sau de un alt tip/@ ați luat parte la o
organizație politică sau comunitară/@ ați citit cărți, reviste sau ziare/@ ați făcut jocuri cu numere sau cuvinte,
cum ar fi cuvinte încrucișate sau Sudoku/@ ați jucat cărți sau jocuri, ca de exemplu șah.]?

OP:
{ReadOut}
HOW OFTEN ACTIVITY IN THE LAST TWELVE MONTHS
1. Aproape zilnic
2. Aproape săptămânal
3. Aproape lunar
4. Mai puțin frecvent

AC700_BigFiveIntro
Vă rog să vă uitați la fișa 59.
Vă voi prezenta o serie de afirmații cu privire la anumite caracteristici care s-ar putea să vi se aplice sau nu.
După fiecare afirmație vă rog sa îmi spuneți dacă sunteți total în dezacord, puțin în dezacord, nici de acord, nici în
dezacord, puțin de acord, total de acord?
INTRODUCTION BIG FIVE
1. Continuați

AC701_Reserved
Mă consider o persoană rezervată.
Dumneavoastră sunteți...

OP:
{ReadOut}
BIG FIVE - RESERVED
1. Total în dezacord
2. Puțin în dezacord
3. Nici de acord, nici în dezacord
4. Puțin de acord
5. Total de acord
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Txt_FL_AC703

Txt_FL_AC704

Txt_FL_AC705

AC702_Trust
Mă consider o persoană care are, în general, încredere în ceilalți.
Dumneavoastră sunteți...

OP:
Citiți cu voce tare dacă este necesar.
BIG FIVE - TRUST
1. Total în dezacord
2. Puțin în dezacord
3. Nici de acord, nici în dezacord
4. Puțin de acord
5. Total de acord

AC703_Lazy
Mă consider o persoană care tinde să fie leneșă.
Dumneavoastră sunteți...

OP:
Citiți cu voce tare dacă este necesar.
BIG FIVE - LAZY
1. Total în dezacord
2. Puțin în dezacord
3. Nici de acord, nici în dezacord
4. Puțin de acord
5. Total de acord

AC704_Relaxed
Mă consider o persoană relaxată, care are o rezistenţă mare la stres.
Dumneavoastră sunteți...

OP:
Citiți cu voce tare dacă este necesar.
BIG FIVE - RELAXED
1. Total în dezacord
2. Puțin în dezacord
3. Nici de acord, nici în dezacord
4. Puțin de acord
5. Total de acord

AC705_FewInterests
Mă consider o persoană care are puţine preocupări artistice.
Dumneavoastră sunteți...

OP:
Citiți cu voce tare dacă este necesar.
BIG FIVE - FEW INTERESTS
1. Total în dezacord
2. Puțin în dezacord
3. Nici de acord, nici în dezacord
4. Puțin de acord
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Txt_FL_AC706

Txt_FL_AC707

Txt_FL_AC708

Txt_FL_AC709

5. Total de acord

AC706_Outgoing
Mă consider o persoană deschisă, sociabilă.
Dumneavoastră sunteți...

OP:
Citiți cu voce tare dacă este necesar.
BIG FIVE - OUTGOING
1. Total în dezacord
2. Puțin în dezacord
3. Nici de acord, nici în dezacord
4. Puțin de acord
5. Total de acord

AC707_FindFault
Mă consider o persoană care are tendinţa să caute defectele celorlalţi.
Dumneavoastră sunteți...

OP:
Citiți cu voce tare dacă este necesar.
BIG FIVE - FINDFAULT
1. Total în dezacord
2. Puțin în dezacord
3. Nici de acord, nici în dezacord
4. Puțin de acord
5. Total de acord

AC708_Thorough
Mă consider o persoană care este perseverentă, ducând orice lucru început la final.
Dumneavoastră sunteți...

OP:
Citiți cu voce tare dacă este necesar.
BIG FIVE - THOROUGH JOB
1. Total în dezacord
2. Puțin în dezacord
3. Nici de acord, nici în dezacord
4. Puțin de acord
5. Total de acord

AC709_Nervous
Mă consider o persoană care devine neliniștită/îngrijorată/nervoasă cu ușurință.
Dumneavoastră sunteți...

OP:
Citiți cu voce tare dacă este necesar.
BIG FIVE - NERVOUS
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ENDIF
IF (((EX IN Test_History) OR (EX IN Test_Regular)) OR (ALL IN Test_History)) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

Txt_FL_AC710

Txt_FL_AC711

IF AC902_TimeStampEnd = EMPTY AND AC740_Outro <> EMPTY
ENDIF

1. Total în dezacord
2. Puțin în dezacord
3. Nici de acord, nici în dezacord
4. Puțin de acord
5. Total de acord

AC710_Imagination
Mă consider o persoană cu o imaginație bogată.
Dumneavoastră sunteți...

OP:
Citiți cu voce tare dacă este necesar.
BIG FIVE - IMAGINATION
1. Total în dezacord
2. Puțin în dezacord
3. Nici de acord, nici în dezacord
4. Puțin de acord
5. Total de acord

AC711_Kind
Mă consider o persoană care este atentă și grijulie cu cei din jur.
Dumneavoastră sunteți...

OP:
{ReadOutNeed}
BIG FIVE - KIND
1. Total în dezacord
2. Puțin în dezacord
3. Nici de acord, nici în dezacord
4. Puțin de acord
5. Total de acord

AC740_Outro

OP:
VERIFICAȚI: Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
NON PROXY
1. Doar respondentul
2. Secțiune necompletată (Interviu cu reprezentantul)

BLOCK
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IF MN103_History <> 1

ENDIF
System preset value EX901_TimeStampStart
IF EX901_TimeStampStart = EMPTY AND EX601_NonProxy <> EMPTY
ENDIF
IF MN103_History <> 1

EX601_NonProxy

OP:
Începeți o @Bsecțiune fără reprezentanți interpuși@B. Nu sunt permiși reprezentanți interpuși. Dacă respondentul/a
nu este prezent/ă sau nu își poate exprima acordul pentru participarea de unul/una singur/ă, selectați „5”.
INTRO EX_PROXY
1. Continuați

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIFTxt_FL_EX001

IF MN101_Longitudinal = 0

Txt_FL_EX029

EX029_FreqPrayer
Acum am o întrebare referitoare la credința religioasă. În prezent, de câte ori vă rugați pe zi?

OP:
{ReadOut}
PRAYING
1. Mai mult de o dată
2. O dată pe zi
3. De câteva ori pe săptămână
4. O dată pe săptămână
5. Mai puțin de o dată pe săptămână
6. Niciodată

EX001_Introtxt
Acum am câteva întrebări despre câtă convingere aveți că se pot întâmpla diverse evenimente. Când vă adresez o
întrebare, aș vrea să îmi spuneți un număr de la 0 la 100.

Haideți să încercăm împreună un exemplu și să începem cu vremea. Uitându-vă la fișa 60, ce șanse credeți că sunt
ca mâine să fie senin? De exemplu, „90” ar însemna 90 la sută șanse de timp senin. Puteți să spuneți orice număr
cuprins între 0 și 100.
INTRODUCTION AND EXAMPLE
0..100

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2
Txt_FL_EX007

EX007_GovRedPens
(Vă rog să vă uitați la fișa 60.)
Ce șanse sunt ca guvernul să reducă pensia la care aveți dreptul înainte ca dumneavoastră să vă pensionați?
GOVERNMENT REDUCES PENSION
0..100
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ENDIF
IF MN808_AgeRespondent < 101

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF MN808_AgeRespondent < 61

ENDIFTxt_FL_EX008

Txt_FL_EX025

EX025_ChWrkA65
(Vă rog să vă uitați la fișa 60.)
Gândindu-vă la munca dumneavoastră în general și nu doar la locul actual de muncă, ce șanse sunt să munciți cu
normă întreagă după ce împliniți 63 de ani?
CHANCE TO WORK AFTER AGE OF 63
0..100

EX008_GovRaisAge
(Vă rog să vă uitați la fișa 60.)
Ce șanse sunt că guvernul va crește vârsta limită de pensionare înainte ca dumneavoastră să ieșiți la pensie?
GOVERNMENT RAISES RETIREMENT AGE
0..100

Txt_FL_EX009

EX009_LivTenYrs
(Vă rog să vă uitați la fișa 60.)
Ce șanse sunt să ajungeți la vârsta de [@ {Vârsta actuală rotunjită la cel mai apropiat grup de 5}] sau mau mult?
LIVING IN TEN YEARS
0..100

Txt_FL_EX026

Txt_FL_EX110

EX026_Trust
Acum aș dori să vă întreb despre modul în care îi vedeți pe ceilalți. În general, ați spune că cei mai mulți oameni
pot fi de încredere sau că nu poți fi niciodată suficient de atent când ai de-a face cu oamenii? Fără a vă mai uita la
fișa 60, vă rog să folosiți o scală de la 0 la 10, unde 0 înseamnă că nu poți fi niciodată suficient de atent, iar 10
înseamnă că majoritatea oamenilor pot fi de încredere.
TRUST IN OTHER PEOPLE
0..10

EX110_RiskAv
Vă rog să vă uitați la fișa 61 Când își investesc economiile, oamenii pot alege între active care le aduc un profit
redus, cu un risc mic de pierdere a banilor, de exemplu un cont bancar sau o obligațiune sigură, sau active cu un
profit mare, dar care presupun și un risc mai mare de pierdere a banilor, de exemplu acțiuni și titluri de participare.
Care dintre afirmațiile de pe fișă se apropie cel mai mult de riscul financiar pe care sunteți dispus să îl luați când
economisiți sau faceți investiții?

OP:
Citiți răspunsurile doar dacă este necesar. Dacă se oferă mai mult decât un singur răspuns, folosiți prima categorie
aplicabilă.
RISK AVERSION
1. Vă asumați riscuri financiare importante așteptându-vă să câștigați venituri substanțiale
2. Vă asumați riscuri financiare peste medie așteptându-vă să câștigați venituri peste medie
3. Vă asumați riscuri financiare medii așteptându-vă să câștigați venituri medii
4. Nu sunteți dispus/ă să vă asumați niciun risc financiar
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ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

Txt_FL_EX111

Txt_FL_EX028

EX111_XYZ_Planning_Horizon
Când vă planificați modul de economisire și de cheltuieli, care dintre următoarele perioade de timp este cea mai
importantă pentru dumneavoastră?

OP:
^ReadOut
Opțiunea „următoarele câteva luni” cuprinde și „următoarele câteva zile” și „următoarele câteva săptămâni”
PLANNING HORIZON
1. Următoarele câteva luni
2. Anul următor
3. Următorii câțiva ani
4. Următorii 5-10 ani
5. Mai mult de 10 ani

EX028_LeftRight
În politică, oamenii vorbesc uneori de stânga și dreapta. Pe o scală de la 0 la 10, unde 0 însemnă stânga, iar 10
înseamnă dreapta, unde vă încadrați?
LEFT OR RIGHT IN POLITICS
0..10

IF MN005_ModeQues = a2

IF (EX600_PartInterv = a2) OR (EX600_PartInterv = a3)

EX600_PartInterv

OP:
Partenerul/a respondentului este disponibil/ă și dispus/ă să fie intervievat/ă în această sesiune sau veți susține un
interviu cu un respondent interpus pentru partener/ă în această sesiune?

În cazul în care partenerul/a sau respondentul interpus refuză să efectueze un interviu, vă rugăm să introduceți un
cod de refuz pentru partenerul sau respondentul interpus în SMS după terminarea CAPI.
PARTNER AVAILABLE AND WILLING TO PARTICIPATE
1. Da, partenerul/a (respondentul interpus) este disponibil/ă pentru a fi intervievat/ă în această sesiune.
2. Nu, partenerul/a (respondentul interpus) nu este disponibil/ă pentru a fi intervievat/ă în această sesiune.
3. Nu, partenerul/a (respondentul interpus) nu dorește să fie intervievat/ă în această sesiune.

Txt_FL_EX101

Txt_FL_EX602

EX101_IntroPartInfo
Înainte de a termina, ați putea să îmi oferiți unele informații despre [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera]
[@ dumneavoastră/@ dumneavoastră], care nu participă astăzi la interviu?
INTRODUCTION PARTNER INFORMATION
1. Continuați

EX602_PartYrsEduc
Câți ani a fost [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@
dumneavoastră/@ dumneavoastră] la școală în total?
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Txt_FL_EX603

IF EX603_PartJobSit = a2

ENDIF
IF (EX603_PartJobSit <> a1) AND (EX603_PartJobSit <> a2)

OP:
„la școală” înseamnă „învățământ cu frecvență”, care:
* cuprinde: beneficierea de școlarizare, angajarea în activități practice sau studii supravegheate ori susținerea de
examene
* exclude: munca cu normă întreagă, educația la domiciliu, educația la distanță, formarea specială la locul de
muncă, cursurile serale, formarea profesională privată cu jumătate de normă, studiile superioare flexibile sau cu
frecvență redusă etc.
PARTNER YEARS OF EDUCATION
0..999

EX603_PartJobSit
Vă rog să vă uitați la fișa 44.
În general, cum ați descrie statutul ocupațional actual [@ al soțului/@ al soției/@ al partenerului/@ a partenerei]
[@ dumneavoastră/@ dumneavoastră]?

OP:
{ReadOut}
PARTNER CURRENT JOB SITUATION
1. Pensionar
2. Angajat sau liber-profesionist (inclusiv munca pentru afacerea familiei)
3. Șomer
4. Bolnav permanent bolnav sau cu dizabilități
5. Persoană casnică
97. Altele

Txt_FL_EX613

IF EX613_LastJobPartner = RESPONSE

ENDIF

EX613_LastJobPartner
Care este cel mai recent loc de loc de muncă pe care l-a avut [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră] {FL_EX613_3}?
NAME OR TITLE OF JOB PARTNER
STRING

BLOCK

ENDBLOCK

JobCode

[OP]: {FLDefault[93]} {FLDefaultExtended[93]} [În cazul în care denumirea locului de muncă nu se regăsește
în listă, ] [@ apăsați enter pentru a salva denumirea introdusă de dvs.]

STRING

Txt_FL_EX104

EX104_PartEvWork
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ENDIF
IF (((((((((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a16))
OR (MN001_Country = a11)) OR (MN001_Country = a26)) OR (MN001_Country = a27)) OR (MN001_Country = a28))
OR (MN001_Country = a29)) OR (MN001_Country = a30)) OR (MN001_Country = a32)) AND (MN101_Longitudinal =
0)

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF ((EX603_PartJobSit = a1) OR (EX603_PartJobSit = a2)) OR (EX104_PartEvWork = a1)

ENDIF

[@ Soțul/@ Soția/@ Partenerul/@ Partenerul] [@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@
dumneavoastră] a prestat vreodată muncă plătită?
PARTNER EVER DONE PAID WORK
1. Da
5. Nu

Txt_FL_EX105

EX105_PartEmp
În [@ ultima/@ actuala/@ ultima] [@ lui/@ ei] slujbă, [@ soțul/@ soția/@ partenerul/@ partenera] [@
dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră/@ dumneavoastră] [@ a lucrat/@ lucrează/@ a lucrat] în
sectorul privat, în sectorul public sau ca persoană fizică autorizată?
PARTNER EMPLOYEE OR A SELF-EMPLOYED
1. Angajat în sectorul privat
2. Angajat în sectorul public
3. Liber-profesionist

EX023_Outro

OP:
VERIFICAȚI: Cine a răspuns la întrebările din această secțiune?
NON PROXY
1. Doar respondentul
2. Secțiune necompletată (Interviu cu reprezentantul)

EX123_Consent
Nu s-a stabilit deocamdată, dar am dori să continuăm acest proiect de cercetare peste unul sau doi ani cu un alt
interviu, mult mai scurt. Din acest motiv, sperăm că sunteți de acord să vă păstrăm numele și adresa în fișierele
noastre, pentru a vă putea contacta din nou. Sunteți de acord?

OP:
Permiteți-i respondentului să semneze declarația de permisiune, dacă este necesar. Dacă respondentul întreabă sau
ezită, spuneți-i că se poate răzgândi și în momentul în care îl veți recontacta
CONSENT TO RECONTACT
1. Este de acord să fie recontactat
5. Nu este de acord să fie recontactat
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ENDIF
IF (((IV IN Test_History) OR (IV IN Test_Regular)) OR (ALL IN Test_History)) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

ENDIFTxt_FL_EX024

System preset value EX902_TimeStampEnd
IF EX902_TimeStampEnd = EMPTY AND EX106_HandOutA <> EMPTY
ENDIF

EX024_Outro2
Vă mulțumesc. Aceasta a fost ultima întrebare. Am dori să vă mulțumim din nou foarte mult pentru că ați participat la
studiu. Știm că a fost un chestionar lung și dificil, dar ajutorul dumneavoastră a fost foarte important. Prin participarea
dumneavoastră ați ajutat cercetătorii să înțeleagă modul în care îmbătrânirea populației din Europa ne afectează
viitorul.
THANK YOU FOR PARTICIPATION
1. Continuați

EX106_HandOutA

OP:
Această întrebare nu este valabilă în cazul României. Vă rog frumos apăsați CTRL+R pentru a continua.
HAND OUT DROP-OFF QUESTIONNAIRE
STRING

BLOCK

System preset value IV901_TimeStampStart
IF IV901_TimeStampStart = EMPTY AND IV001_Intro <> EMPTY
ENDIF
IF (((((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a2) OR (Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3)) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck =
a2)) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a2)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3))
OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a2)) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3)) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a2)) OR
(Sec_HO.HO041_IntCheck = a3)) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck = a2)) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck = a3)) OR
(Sec_AS.AS057_IntCheck = a2)) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3)

IV001_Intro

OP:
ACEASTĂ SECȚIUNE SE REFERĂ LA OBSERVAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ DIN TIMPUL INTERVIULUI ȘI AR
TREBUI SĂ FIE COMPLETATĂ DUPĂ FIECARE INTERVIU INDIVIDUAL FINALIZAT.
INTRODUCTION TO IV
1. Continuați

IV020_RelProxy
Un respondent interpus a răspuns la câteva sau la toate întrebările pe care le-am avut pentru {FLRespondentName}.
Care este legătura dintre respondentul interpus și {FLRespondentName}?
RELATIONSHIP PROXY
1. Soț/Soție/Partener/Parteneră
2. Copil/ginere/noră
3. Părinte/ Socru/ Soacră
4. Fratele sau sora
5. Nepot/nepoată de bunici
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ENDIF

CHECK NOT ((IV002_PersPresent.CARDINAL > 1) AND (1 IN IV002_PersPresent)) L107 " [Nu puteți selecta „Nimeni”
împreună cu un alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"

IF NOT ((a1 IN IV002_PersPresent) AND (IV002_PersPresent.CARDINAL = 1))

ENDIF

IF IV004_WillingAnswer = a5

6. Altă rudă
7. Personal de la centrul de îngrijire
8. Asistent la domiciliu
9. Prieten/cunoștință
10. Altele

IV002_PersPresent
Au fost prezente și alte persoane, cu excepția respondentului interpus, în timpul (unor părți ale) interviului cu
{FLRespondentName}?

OP:
{CodeAll}
THIRD PERSONS PRESENT
1. Nimeni
2. Soțul/soția sau partenerul/partenera
3. Părintele sau părinții
4. Copilul sau copiii
5. Alte rude
6. Alte persoane prezente

IV003_PersIntervened
Aceste persoane au intervenit în interviu?
INTERVENED IN INTERVIEW
1. Da, adesea
2. Da, ocazional
3. Nu

IV004_WillingAnswer
Cum ați descrie bunăvoința de a răspunde a lui {FLRespondentName}?
WILLINGNESS TO ANSWER
1. Foarte bună
2. Bună
3. Suficientă
4. Slabă
5. Bună la început, s-a înrăutățit în timpul interviului
6. Slabă la început, s-a îmbunătățit în timpul interviului

IV005_WillingnessWorse
De ce bunăvoința respondentului de a răspunde s-a înrăutățit în timpul interviului?

OP:
{CodeAll}
WHY WILLINGNESS WORSE
1. Respondentul își pierdea interesul
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ENDIF

IF MN008_NumHHR = 1

IF a3 IN IV005_WillingnessWorse

ENDIF

2. Respondentul își pierdea concentrarea sau obosea
3. Alte motive, specificați

IV006_OthReason
Ce alt motiv?
WHICH OTHER REASON
STRING

IV007_AskClarification
{FLRespondentName} a cerut clarificări la vreuna dintre întrebări?
RESP. ASK FOR CLARIFICATION
1. Niciodată
2. Aproape niciodată
3. Uneori
4. Adesea
5. Foarte des
6. Mereu

IV008_RespUnderstoodQst
Per total, ați simțit că {FLRespondentName} a înțeles întrebările?
RESPONDENT UNDERSTOOD QUESTIONS
1. Niciodată
2. Aproape niciodată
3. Uneori
4. Adesea
5. Foarte des
6. Mereu

IV018_HelpShowcards
Respondentul a avut nevoie de ajutor la citirea fișelor în timpul interviului?
HELP NEEDED READING SHOWCARDS
1. Da, din cauza problemelor de vedere
2. Da, din cauza problemelor de alfabetizare
3. Nu

IF (Sec_HO.HO001_Place = a1) OR (MN024_NursingHome = a2)

IV009_AreaLocationBldg
În ce tip de zonă se află clădirea?
WHICH AREA BUILDING LOCATED
1. O metropolă
2. Suburbia sau periferia unei metropole
3. Un oraș mare
4. Un oraș mic
5. O zonă rurală sau un sat

IV610_TypeBuilding
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ENDIF

CHECK NOT (NOT (IV019_InterviewerID = RESPONSE)) L107 " [Introduceți o valoare] [{empty}]"

System preset value IV902_TimeStampEnd
IF IV902_TimeStampEnd = EMPTY AND IV017_Outro <> EMPTY

ENDIF

IF (IV610_TypeBuilding = a7) OR (IV610_TypeBuilding = a8)

ENDIF

În ce tip de clădire trăiesc membrii gospodăriei?

OP:
Un centru de îngrijire le oferă rezidenților săi toate serviciile următoare: distribuire a medicamentelor, asistență
personală și supraveghere (nu neapărat un asistent) disponibile 24 ore, precum și cazare și mese
TYPE OF BUILDING
1. O casă rustică/ Fermă
2. O casă independentă pentru una sau două familii
3. O casă pentru una sau două familii cu terasă sau dublă
4. O clădire care are de la 3 la 8 apartamente
5. O clădire care are 9 sau mai multe apartamente, dar nu mai mult de 8 etaje
6. O clădire cu 9 sau mai multe etaje
7. Un complex de locuințe cu servicii pentru persoane vârstnice (cămin sau reședință pentru persoane vârstnice, dar
nu un centru de îngrijire)
8. Un centru de îngrijire

IV621_Certifiednurse
Există cel puțin un asistent (certificat) în personalul de asistență sau de supraveghere?

1. Da
5. Nu

IV012_StepstoEntrance
Câte scări au trebuit urcate (sau coborâte) pentru a intra pe ușa principală a apartamentului?

OP:
Nu țineți cont de scările care sunt evitate din motiv că blocul are un lift
NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE
1. Până la 5
2. de la 6 la 15
3. între 16 și 25
4. Peste 25

IV019_InterviewerID
ID-ul dumneavoastră de operator
INTERVIEWER ID
STRING

IV017_Outro
Vă mulțumim foarte mult pentru că ați completat această sesiune.
OUTRA IV
1. Continuați
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ENDIF
IF XT_active = 1

ENDBLOCK

ENDIF

BLOCK

Txt_FL_XT001

System preset value XT901_TimeStampStart
IF XT901_TimeStampStart = EMPTY AND XT001_Intro <> EMPTY
ENDIF

Txt_FL_XT002

XT104_SexDec

OP:
notați sexul persoanei decedate (întrebați, dacă nu sunteți sigur)
SEX OF DECEDENT
1. Bărbat
2. Femeie

XT001_Intro
[@ {Numele persoanei decedate}] a participat la studiul SHARE înainte de moartea [@ sa/@ sa]. Contribuția [@ lui/@
ei] a fost foarte valoroasă. Ne-ar ajuta foarte mult să avem unele informații despre ultimul an de viață al lui [@ {Numele
persoanei decedate}]. Toate informațiile colectate sunt strict confidențiale și vor fi prelucrate în mod anonim.
INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW
1. Continuați

XT006_ProxSex

OP:
Codificați sexul respondentului interpus.
PROXY RESPONDENT'S SEX
1. Bărbat
2. Femeie

XT002_Relation
Înainte de a începe cu întrebările despre ultimul an de viață al lui [@ {Numele persoanei decedate}], ați putea să îmi
spuneți ce legătură aveați cu [@ decedatul/@ decedata]?

OP:
Dacă nu este clar, specificați: "Așadar erați ... [@ lui/@ ei]"
RELATIONSHIP TO THE DECEASED
1. Soțul/soția sau partenerul/partenera
2. Fiul sau fiica
3. Ginerele sau nora
4. Fiul sau fiica soțului/soției sau partenerului/partenerei
5. Nepotul sau nepoata
6. Fratele sau sora
7. O altă rudă (specificați)
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IF XT002_Relation = a7

ENDIF
IF XT002_Relation = a8

ENDIFTxt_FL_XT005

IF XT002_Relation <> a1

ENDIFTxt_FL_XT101

IF XT101_ConfDecYrBirth = a5

8. O persoană neînrudită (specificați)

XT003_OthRel

OP:
Specificați alte rude
OTHER RELATIVE
STRING

XT004_OthNonRel

OP:
Specificați alte persoane neînrudite
OTHER NO-RELATIVE
STRING

XT005_HowOftCont
În ultimele [@ sale/@ sale] douăsprezece luni de viață, cât de des ați intrat în contact cu [{Name of the deceased}], fie
personal, fie prin telefon, poștă, e-mail sau orice alte mijloace electronice?
HOW OFTEN CONTACT LAST TWELVE MONTHS
1. Zilnic
2. De mai multe ori pe săptămână
3. Aproximativ o dată pe săptămână
4. Aproximativ o dată la două săptămâni
5. Aproximativ o dată pe lună
6. Mai puțin de o dată pe lună
7. Niciodată

Txt_FL_XT007

XT007_YearBirth
Îmi puteți spune anul nașterii dumneavoastră?
YEAR OF BIRTH PROXY
1900..2001

XT101_ConfDecYrBirth
Acum haideți să vorbim despre [@ decedat/@ decedată]. Doar pentru a fi siguri că avem informațiile corecte despre
[@ {Numele persoanei decedate}], puteți confirma că s-a născut în [@ {Luna și anul nașterii persoanei decedate}]?
CONFIRMATION DECEASED YEAR OF BIRTH
1. Da
5. Nu
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ENDIFTxt_FL_XT008

Txt_FL_XT102

Txt_FL_XT103

XT102_DecMonthBirth
În ce lună și an s-a născut [@ {Numele persoanei decedate}]?

@bLUNA@b:
ANUL:

OP:
Luna
DECEASED MONTH OF BIRTH
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie

XT103_DecYearBirth
În ce lună și an s-a născut?

LUNA: ^XT102_DecMonthBirth

@bANUL@b:

OP:
Anul
DECEASED YEAR OF BIRTH
1900..2010

XT008_MonthDied
Acum am dori să aflăm mai multe despre circumstanțele în care a decedat [@ {Numele persoanei decedate}]. În ce
@blună@b și an a decedat [@ el/@ ea]?

@bLUNA@b:
ANUL:

OP:
Luna
MONTH OF DECEASE
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
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Txt_FL_XT009

Txt_FL_XT010

Txt_FL_XT109

Txt_FL_XT039

5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie

XT009_YearDied
În ce lună și @bAN@b a decedat [@ el/@ ea]?

LUNA: ^XT008_MonthDied

@bAN@b:

OP:
Anul
YEAR OF DECEASE
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014
10. 2015
11. 2016
12. 2017

XT010_AgeDied
Ce vârstă avea [@ {Numele persoanei decedate}] când a decedat?

OP:
Vârsta în ani
AGE AT THE MOMENT OF DECEASE
20..120

XT109_DecMarried
[@ {Numele persoanei decedate}] era [@ căsătorit/@ căsătorită] la momentul morții [@ sale/@ sale]?

OP:
Persoana decedată căsătorită la momentul morții
DECEASED MARRIED AT TIME OF DEATH
1. Da
5. Nu
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Txt_FL_XT011

IF XT011_CauseDeath = a97

ENDIF
IF XT011_CauseDeath <> a8

XT039_NumChild
Câţi copii a avut [@ {Numele persoanei decedate}] care erau încă în viață la momentul morții [@ lui/@ ei]? Țineți cont
de toți copiii naturali, luați în plasament, adoptați sau vitregi
NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END
0..999

XT011_CauseDeath
Care a fost principala cauză a morții [@ lui/@ ei]?

OP:
Citiți cu voce tare dacă este necesar.
THE MAIN CAUSE OF DEATH
1. Cancer
2. Infarct
3. Atac cerebral
4. Alte boli cardiovasculare, cum ar fi insuficiență cardiacă, aritmie
5. Boală respiratorie
6. Boală a sistemului digestiv, cum ar fi ulcer gastrointestinal, boală inflamatorie intestinală
7. Boală infecțioasă gravă, cum ar fi pneumonie, septicemie sau gripă
8. Accident
97. Altele (Specificați)

XT012_OthCauseDeath

OP:
Specificați o altă cauză a morții
OTHER CAUSE OF DEATH
STRING

Txt_FL_XT013

Txt_FL_XT014

XT013_HowLongIll
Cât timp a fost [@ {Numele persoanei decedate}] [@ bolnav/@ bolnavă] înainte de a muri?

OP:
{ReadOut}
HOW LONG BEEN ILL BEFORE DECEASE
1. Mai puțin de o lună
2. O lună sau mai mult, dar mai puțin de 6 luni
3. 6 luni sau mai mult, dar mai puțin de un an
4. Un an sau mai mult

XT014_WhereDied
A murit...

OP:
{ReadOut}
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IF XT014_WhereDied = a3

ELSE

PLACE OF DYING
1. în casa ^FL_XT014_2
2. în casa unei alte persoane
3. într-un spital
4. într-un centru de îngrijire
5. într-un cămin, o reședință pentru persoane vârstnice sau într-un azil pentru vârstnici
6. într-un centru de primire
7. pe drum spre o unitate medicală
97. într-un alt loc

IF XT750_ICU = a5

ENDIF

XT750_ICU
S-a întâmplat într-o secție de terapie intensivă?
IN INTENSIVE CARE UNIT
1. Da
5. Nu

XT751_palcareinpoatienthospice
S-a întâmplat într-o unitate de îngrijire paliativă sau într-un centru de primire cu spitalizare?
PALLIATIVE CARE OR INPATIENT HOSPICE
1. Da
5. Nu

IF XT014_WhereDied = a4

ELSE

XT767_Certifiednurse
Era cel puțin o asistentă (certificată) în personalul de asistență sau supraveghere?
At LEAST A NURSE
1. Da
5. Nu

XT752_inpatienthospice
S-a întâmplat într-un centru de primire cu spitalizare?
INPATIENT HOSPICE
1. Da
5. Nu

IF XT014_WhereDied = a5

XT767_Certifiednurse
Era cel puțin o asistentă (certificată) în personalul de asistență sau supraveghere?
At LEAST A NURSE
1. Da
5. Nu
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ENDIFTxt_FL_XT615

IF XT615_TimesInHosp > 0

ENDIFTxt_FL_XT756

IF NOT ((((XT014_WhereDied = a6) OR (XT751_palcareinpoatienthospice = a1)) OR (XT752_inpatienthospice = a1))
OR (XT753_hospiceresidential = a1))

ENDIF

ENDIF

XT753_hospiceresidential
Cazarea a fost oferită de centrul de primire?
RESIDENTIAL PROVIDED BY HOSPICE
1. Da
5. Nu

XT615_TimesInHosp
În ultimul an înainte de a muri, de câte ori a fost [@ internat/@ internată] [@ {Numele persoanei decedate}] într-un
spital, centru de primire sau centru de îngrijire?
TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING
0..999

Txt_FL_XT016

XT016_TotalTimeHosp
În timpul ultimului său an de viață, cât timp a petrecut în total [@ {Numele persoanei decedate}] în spitale, centre de
primire sau centre de îngrijire?

OP:
Nu citiți cu voce tare
TOTAL TIME IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING
1. Mai puțin de o dată pe săptămână
2. O săptămână sau mai mult, dar mai puțin de o lună
3. O lună sau mai mult, dar mai puțin de 3 luni
4. 3 luni sau mai mult, dar mai puțin de 6 luni
5. 6 luni sau mai mult, dar mai puțin de un an
6. Un an întreg

XT756_IntroCare
Următoarele câteva întrebări sunt despre îngrijirile pe care [@ {Numele persoanei decedate}] le-a primit în ultima sa
lună de viață. Vă rog să răspundeți la aceste întrebări ținând cont de experiența dumneavoastră și a [@ lui/@ ei] în
timp ce primea îngrijiri. Unele dintre întrebări sunt despre personal. Prin personal ne referim la doctori, asistenți,
asistenți sociali, preoți, infirmieri, terapeuți și alt personal.
CARE INTRO
1. Continuați

Txt_FL_XT757

XT757_hospiceorpalliativecare
În ultimele sale patru săptămâni de viață, [@ {Numele persoanei decedate}] a beneficiat de servicii de îngrijire
paliativă?

OP:
Prin servicii de îngrijire paliativă ne referim la îngrijire paliativă pentru pacienții în stare terminală sau în stare foarte
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ENDIFTxt_FL_XT758

IF XT758_medicinepain = a1

ENDIFTxt_FL_XT760

IF XT760_troublebreathing = a1

IF XT757_hospiceorpalliativecare = a5

ENDIF

gravă, oferită acasă sau într-o instituție. Potrivit definiției Organizației Mondiale a Sănătății, „îngrijirea paliativă este o
abordare care îmbunătățește calitatea de viață a pacienților și a familiilor lor care se confruntă cu problema asociată
cu boli ce pun viața în pericol, prin prevenirea și ameliorarea suferinței prin identificarea timpurie și evaluarea
corectă și tratamentul durerii și ale altor probleme, fizice, psihosociale și spirituale”
HOSPICE OR PALLIATIVE CARE
1. Da
5. Nu

Txt_FL_XT754

XT754_reasonnocare
Care a fost motivul pentru care nu a beneficiat de îngrijire paliativă sau într-un centru de primire?

OP:
{ReadOut}
REASON NOT HOSPICE
1. Nu a avut nevoie sau nu s-a dorit
2. Serviciul a fost necesar sau dorit dar nu a fost disponibil
3. Serviciul a fost necesar sau dorit dar a fost prea scump

XT758_medicinepain
În ultima sa lună de viață, [@ {Numele persoanei decedate}] a avut dureri sau a luat medicamente pentru durere?
MEDICINE FOR PAIN
1. Da
5. Nu

Txt_FL_XT759

XT759_medicineamount
A primit prea mult, prea puțin sau doar cantitatea necesară de medicament pentru durerea [@ lui/@ ei]?
MEDICATION AMOUNT
1. Prea mult
2. Prea puțin
3. Cantitatea necesară

XT760_troublebreathing
[@ {Numele persoanei decedate}] a avut probleme de respirație în ultima [@ lui/@ ei] lună de viață?
TROUBLE BREATHING
1. Da
5. Nu

Txt_FL_XT761

XT761_helpbreathing
Ce suport a primit pentru a face față problemei [@ lui/@ ei] de respirație - prea puțin sau în măsură suficientă?
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ENDIFTxt_FL_XT762

IF XT762_anxietysadness = a1

ENDIFTxt_FL_XT764

Txt_FL_XT765

Txt_FL_XT766

HOW MUCH HELP BREATHING
1. Prea puțin
2. În măsură suficientă

XT762_anxietysadness
În ultima sa lună de viață, [@ {Numele persoanei decedate}] a avut sentimente de anxietate sau de tristețe?
ANXIETY SADNESS
1. Da
5. Nu

Txt_FL_XT763

XT763_helpanxietysadness
Cât suport a primit [@ decedatul/@ decedata] pentru a face față acestor sentimente - prea puțin sau în măsură
suficientă?
HOW MUCH HELP ANXIETY OR SADNESS
1. Prea puțin
2. În măsură suficientă

XT764_personalcare
De câte ori s-a avut grijă, în măsura în care ar fi trebuit, de nevoile de îngrijire personală ale [@ decedatului/@
decedatei] - cum ar fi îmbăiat, îmbrăcat și schimbat de așternuturi?

OP:
{ReadOut}
PERSONAL CARE NEEDS MET
1. Mereu
2. De obicei
3. Uneori
4. Niciodată
5. Nu a fost nevoie de suport pentru îngrijirea personală

XT765_staff
În timpul ultimei sale luni de viață, cât de des personalul care a avut grijă de [@ el/@ ei] a fost amabil, grijuliu și
respectuos?

OP:
{ReadOut}
STAFF CARING AND RESPECTFULL
1. Mereu
2. De obicei
3. Uneori
4. Niciodată

XT766_ratecare
În general, cum ați aprecia îngrijirea pe care a primit-o {FL_XT766_2} în ultima [@ his/@ her] lună de viață?

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

480 von 491 19.05.17, 15:50



ENDIFTxt_FL_XT017

LOOP cnt:= 1 TO 9

OP:
{ReadOut}
RATE CARE
1. Excelentă
2. Foarte bună
3. Bună
4. Suficientă
5. Slabă

XT017_IntroMedCare
Acum am dori să vă adresăm câteva întrebări despre eventualele cheltuieli pe care [@ {Numele persoanei decedate}]
le-a suportat ca o consecință a îngrijirii medicale pe care a primit-o în ultimele 12 luni înainte de survenirea decesului
său.
Pentru fiecare dintre tipurile pe care le voi enumera acum, vă rog să indicați dacă [@ {Numele persoanei decedate}] a
primit acea îngrijire și, în caz afirmativ, vă rog să îmi oferiți o estimare cât mai apropiată a costurilor suportate pentru
acel tip de îngrijire.
@bVă rog să țineți cont doar de costurile neplătite sau rambursate de asigurarea de sănătate sau de angajator.@b
INTRODUCTION EXPENSES MEDICAL CARE
1. Continuați

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT615_TimesInHosp > 1)

BLOCK
Txt_FL_XT018

IF XT018_TypeMedCare = a1

XT018_TypeMedCare
[@ {Numele persoanei decedate}] a beneficiat de [@ îngrijire din partea unui medic generalist/@ îngrijire din partea
unor medici specialiști/@ spitalizări/@ îngrijire într-un centru de îngrijire/@ îngrijire într-un centru de specializat/@
medicamente/@ aparate și materiale auxiliare/@ ajutor la îngrijirea personală din cauza dizabilității/@ ajutor în
activitățile casnice din cauza dizabilității] (în ultimele sale 12 luni de viață)?
HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS
1. Da
5. Nu

Txt_FL_XT119

XT119_CostsMedCare
Aproximativ ce sumă a plătit din buzunar pentru [@ îngrijire din partea unui medic generalist/@ îngrijire din partea
unor medici specialiști/@ spitalizări/@ îngrijire într-un centru de îngrijire/@ îngrijire într-un centru de specializat/@
medicamente/@ aparate și materiale auxiliare/@ ajutor la îngrijirea personală din cauza dizabilității/@ ajutor în
activitățile casnice din cauza dizabilității] (în ultimele sale 12 luni de viață)? [@ Prin „din buzunar” ne referim la
faptul că aceste cheltuieli nu au fost acoperite sau rambursate de asigurarea de sănătate/sistemul național de
sănătate/o altă persoană.] ^FL_XT119_5

OP:
Completați cu „0” dacă toate cheltuielile au fost acoperite sau rambursate. În caz contrar, introduceți suma în
[FLDefault[9]]
COSTS OF TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS
0..100000000000000000
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ENDLOOPTxt_FL_XT105

Txt_FL_XT106

Txt_FL_XT107

Txt_FL_XT020

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

IF XT119_CostsMedCare = NONRESPONSE

ENDIF

UB SEQUENCE XT619b_Random

XT105_DiffWhere
Am dori să aflăm mai multe despre problemele cu care se confruntă oamenii în ultimul lor an de viață din cauza
problemelor fizice, mentale, emoționale sau de memorie. În ultimul său an de viață, [@ {Numele persoanei decedate}]
a avut probleme să își amintească @bunde@b se afla? Vă rog să specificați doar problemele care au durat minimum
trei luni.
DIFFICULTIES REMEMBERING WHERE
1. Da
5. Nu

XT106_DiffYear
În ultimul său an de viață, [@ {Numele persoanei decedate}] a avut probleme să își amintească
@bce an@b era? Vă rog să specificați doar problemele care au durat minimum trei luni.
DIFFICULTIES REMEMBERING THE YEAR
1. Da
5. Nu

XT107_DiffRecogn
În ultimul său an de viață, [@ {Numele persoanei decedate}] a avut probleme să @brecunoască@b
membri ai familiei sau prieteni apropiați? Vă rog să specificați doar problemele care au durat minimum trei luni.
DIFFICULTIES RECOGNIZING
1. Da
5. Nu

XT020_IntroDiffADL
Din cauza problemelor sale fizice, mentale, emoționale sau de memorie, [@ {Numele persoanei decedate}] a avut
probleme la desfășurarea vreuneia din activitățile următoare în ultimele douăsprezece luni de viață? Vă rog să
specificați doar problemele care au durat minimum trei luni.

OP:
{ReadOut}
{CodeAll}
INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES
1. La îmbrăcat, inclusiv la încălțatul pantofilor și al șosetelor
2. La mersul de-a lungul camerei
3. La îmbăiat sau la duş
4. La hrănit, de exemplu la tăierea alimentelor
5. La culcarea sau ridicarea din pat
6. La folosirea toaletei, inclusiv la urcarea şi coborârea de pe aceasta
96. La niciuna dintre acestea
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CHECK NOT ((XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 1) AND (96 IN XT020_IntroDiffADL)) L107 " [Nu puteți selecta
„Niciunul dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"

IF (XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020_IntroDiffADL)
Txt_FL_XT022

IF XT022_HelpADL = a1

XT022_HelpADL
Gândindu-vă la activitățile cu care [@ {Numele persoanei decedate}] a avut probleme în timpul ultimelor
douăsprezece luni ale vieții sale, [@ l-a ajutat/@ a ajutat-o] cineva cu regularitate să îndeplinească aceste activități?
ANYONE HELPED WITH ADL
1. Da
5. Nu

Txt_FL_XT023

CHECK NOT (XT023_WhoHelpedADL.CARDINAL > 3) L107 " [Cel mult trei răspunsuri] [{empty}]"
Txt_FL_XT024

XT023_WhoHelpedADL
Cine, ținând cont și de dumneavoastră, a ajutat cel mai mult cu aceste activități? Vă rog să numiți până la trei
persoane.

OP:
nu citiți cu voce tare
cel mult trei răspunsuri!
codificați legătura cu persoana decedată.
WHO HAS HELPED WITH ADL
1. Dumneavoastră (respondentul interpus)
2. Soțul/soția sau partenerul/partenera persoanei decedate
3. Mama sau tatăl persoanei decedate
4. Fiul persoanei decedate
5. Ginerele persoanei decedate
6. Fiica persoanei decedate
7. Nora persoanei decedate
8. Nepotul persoanei decedate
9. Nepoata persoanei decedate
10. Sora persoanei decedate
11. Fratele persoanei decedate
12. O altă rudă
13. Un voluntar neplătit
14. Un asistent profesionist (ex. un asistent medical)
15. Un prieten sau un vecin al persoanei decedate
16. O altă persoană

XT024_TimeRecHelp
Per total, în ultimele sale douăsprezece luni de viață, cât de des a beneficiat [@ {Numele persoanei decedate}] de
ajutor?

OP:
{ReadOut}
TIME THE DECEASED RECEIVED HELP
1. Mai puțin de o lună
2. O lună sau mai mult, dar mai puțin de 3 luni
3. 3 luni sau mai mult, dar mai puțin de 6 luni
4. 6 luni sau mai mult, dar mai puțin de un an
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ENDIFTxt_FL_XT620

CHECK NOT ((XT620_IntroDiffADLII.CARDINAL > 1) AND (96 IN XT620_IntroDiffADLII)) L107 " [Nu puteți selecta
„Niciunul dintre acestea” împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"

IF (XT620_IntroDiffADLII.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT620_IntroDiffADLII)

ENDIF

Txt_FL_XT025

5. Un an întreg

XT025_HrsNecDay
Aproximativ de câte ore de ajutor a beneficiat [@ {Numele persoanei decedate}] într-o zi obișnuită?
HOURS OF HELP NECESSARY DURING TYPICAL DAY
0..24

XT620_IntroDiffADLII
Din cauza problemelor sale fizice, mentale, emoționale sau de memorie, [{Name of the deceased}] a avut probleme la
desfășurarea vreuneia din activitățile următoare în ultimele douăsprezece luni de viață?
Vă rog să specificați doar problemele care au durat minimum trei luni.

OP:
{ReadOut}
{CodeAll}
INTRODUCTION DIFFICULTIES
1. Prepararea unei mese calde
2. Cumpărarea de alimente
3. Efectuarea de telefoane
4. Luarea medicamentelor
5. Folosirea unei hărți pentru a se descurca într-un loc necunoscut
6. Efectuarea de activități casnice în jurul casei sau în grădină
7. Gestionarea banilor, de exemplu plata facturilor și evidența cheltuielilor
8. Părăsirea casei în mod individual și accesarea serviciilor de transport în comun
9. Spălarea rufelor personale
10. Continență la urinare sau defecare
96. Niciuna dintre acestea

Txt_FL_XT622

IF XT622_HelpADLII = a1

XT622_HelpADLII
Gândindu-vă la activitățile cu care [@ {Numele persoanei decedate}] a avut probleme în timpul ultimelor
douăsprezece luni ale vieții sale, [@ l-a ajutat/@ a ajutat-o] cineva cu regularitate să îndeplinească aceste activități?
ANYONE HELPED WITH ADLII
1. Da
5. Nu

Txt_FL_XT623

XT623_WhoHelpedADLII
Cine, ținând cont și de dumneavoastră, a ajutat cel mai mult cu aceste activități? Vă rog să numiți până la trei
persoane.

OP:
nu citiți cu voce tare
cel mult trei răspunsuri!
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ENDIFTxt_FL_XT026a

Txt_FL_XT026b

ENDIF

CHECK NOT (XT623_WhoHelpedADLII.CARDINAL > 3) L107 " [Cel mult trei răspunsuri] [{empty}]"
Txt_FL_XT624

Txt_FL_XT625

codificați legătura cu persoana decedată.
WHO HAS HELPED WITH ADLII
1. Dumneavoastră (respondentul interpus)
2. Soțul/soția sau partenerul/partenera persoanei decedate
3. Mama sau tatăl persoanei decedate
4. Fiul persoanei decedate
5. Ginerele persoanei decedate
6. Fiica persoanei decedate
7. Nora persoanei decedate
8. Nepotul persoanei decedate
9. Nepoata persoanei decedate
10. Sora persoanei decedate
11. Fratele persoanei decedate
12. Altă rudă
13. Un voluntar neplătit
14. Un asistent profesionist (ex. un asistent medical)
15. Un prieten sau un vecin al persoanei decedate
16. O altă persoană

XT624_TimeRecHelp
Per total, în ultimele sale douăsprezece luni de viață, cât de mult a beneficiat [@ {Numele persoanei decedate}] de
ajutor?

OP:
{ReadOut}
TIME THE DECEASED RECEIVED HELP
1. Mai puțin de o lună
2. O lună sau mai mult, dar mai puțin de 3 luni
3. 3 luni sau mai mult, dar mai puțin de 6 luni
4. 6 luni sau mai mult, dar mai puțin de un an
5. Un an întreg

XT625_HrsNecDay
Aproximativ de câte ore de ajutor a beneficiat [@ {Numele persoanei decedate}] într-o zi obișnuită?
HOURS OF HELP NECESSARY DURING TYPICAL DAY
0..24

XT026a_Intro
Următoarele întrebări sunt despre activele și polițele de asigurare pe viață pe care [@ {Numele persoanei decedate}]
se poate să le fi deținut și despre ce s-a întâmplat cu aceste active după decesul său. Ne-ar ajuta foarte mult să avem
unele informații despre problemele financiare din jurul perioadei în care survine decesul persoanelor. Totuși, înainte de
a continua aș dori să vă reasigur că tot ceea ce mi-ați spus până acum și orice îmi veți spune de acum înainte va fi
complet confidențial.
INTRODUCTION TO ASSETS
1. Continuați

XT026b_HadWill
Unele persoane întocmesc un testament pentru a determina cine și în ce măsură va primi o parte a bunurilor lor.
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Txt_FL_XT027

CHECK NOT ((XT027_Benefic.CARDINAL > 1) AND (9 IN XT027_Benefic)) L107 " [Nu puteți selecta „Nu a lăsat nimic”
împreună cu vreun alt răspuns. Vă rog să vă schimbați răspunsul.] [{empty}]"
Txt_FL_XT030

IF XT030_OwnHome = a1

[@ {Numele persoanei decedate}] a avut un testament?
THE DECEASED HAD A WILL
1. Da
5. Nu

XT027_Benefic
Cine au fost beneficiarii bunurilor, incluzându-vă și pe dumneavoastră?

OP:
{ReadOut}
{CodeAll}
THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE
1. Dumneavoastră (respondentul interpus)
2. Soțul/soția sau partenerul/partenera persoanei decedate
3. Copiii persoanei decedate
4. Nepoții persoanei decedate
5. Frații și surorile persoanei decedate
6. Alte rude ale persoanei decedate
7. Alte persoane neînrudite
8. Biserica, o fundație sau o organizație caritabilă
9. Persoana decedată nu a lăsat nimic (SPONTAN)
10. Încă nu a decedat (SPONTAN)

XT030_OwnHome
[@ {Numele persoanei decedate}] a fost [@ proprietarul/@ proprietara] propriei sale case sau cămin, fie în totalitate
sau parțial?
THE DECEASED OWNED HOME
1. Da
5. Nu

Txt_FL_XT031

IF XT031_ValHome = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_XT032

XT031_ValHome
După plata eventualelor ipoteci restante, care a fost valoarea casei sau a apartamentului ori a părții respective
deținute de [@ {Numele persoanei decedate}]?

OP:
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]].
Dacă persoana decedată a lăsat o datorie, codificați valoarea negativă.
VALUE HOME AFTER MORTGAGES
-50000000..50000000

UB SEQUENCE XT031b_Random

XT032_InhHome
Cine a moștenit casa sau apartamentul deținut de [@ {Numele persoanei decedate}], ținând cont și de
dumneavoastră?
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ENDIFTxt_FL_XT033

IF XT033_OwnLifeInsPol = a1

IF a3 IN XT032_InhHome

ENDIF

OP:
Codificați legătura cu persoana decedată.
{CodeAll}
Dacă apartamentul sau casa au fost deja vândute, codificați persoanele care au primit o parte din bani.
WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED
1. Dumneavoastră (respondentul interpus)
2. Soțul/soția sau partenerul/partenera
3. Fiii sau fiicele (ÎNTREBAȚI PRENUMELE ACESTORA)
4. Nepoții
5. Frații și surorile
6. Alte rude
7. Alte persoane neînrudite

XT053_FrstNme

OP:
Prenumele copiilor care au moștenit casa
FIRST NAMES CHILDREN
STRING

XT033_OwnLifeInsPol
[@ {Numele persoanei decedate}] a deținut vreo poliță de asigurare pe viață?
THE DECEASED OWNED ANY LIFE INSURANCE POLICIES
1. Da
5. Nu

Txt_FL_XT034

Txt_FL_XT035

XT034_ValLifeInsPol
Aproximativ, care a fost valoarea totală a polițelor de asigurare pe viață deținute de [@ {Numele persoanei
decedate}]?

OP:
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]].
VALUE OF ALL LIFE INSURANCE POLICIES
0..100000000000000000

XT035_BenLifeInsPol
Cine au fost beneficiarii polițelor de asigurare de sănătate, incluzându-vă pe dumneavoastră.

OP:
Codificați legătura cu persoana decedată
{CodeAll}
BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES
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ENDIFTxt_FL_XT036

LOOP cnt:= 1 TO 5

IF a6 IN XT035_BenLifeInsPol

ENDIF
IF a7 IN XT035_BenLifeInsPol

ENDIF
IF a3 IN XT035_BenLifeInsPol

ENDIF

1. Dumneavoastră (respondentul interpus)
2. Soțul/soția sau partenerul/partenera
3. Fiii sau fiicele (ÎNTREBAȚI PRENUMELE ACESTORA)
4. Nepoții
5. Frații și surorile
6. Alte rude (specificați)
7. Alte persoane neînrudite (specificați)

XT054_OthRel

OP:
Specificați alte rude
OTHER RELATIVE
STRING

XT055_OthNonRel

OP:
Specificați alte persoane neînrudite
OTHER NO-RELATIVE
STRING

XT056_FrstNme

OP:
Prenume al copiilor care au fost beneficiari
FIRST NAMES CHILDREN
STRING

XT036_IntroAssets
Acum am să citesc câteva tipuri de active pe care persoanele se poate să le aibă. În cazul fiecărui element în parte, vă
rog să îmi spuneți dacă [@ {Numele persoanei decedate}] le-a deținut la momentul morții sale și, în caz afirmativ. vă
rog să estimați cât mai exact posibil valoarea acestora după plata oricăror datorii restante.
INTRODUCTION TYPES OF ASSETS
1. Continuați

BLOCK
Txt_FL_XT637
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ENDLOOP
IF (XT039_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027_Benefic)

ENDBLOCK

IF XT637_OwnAss = a1

ENDIF

XT637_OwnAss
[@ El/@ Ea] a deținut [@ vreo afacere, inclusiv pământ sau clădiri/@ vreo altă proprietate mobiliară/@ mașini, cu
excepția mașinilor în leasing/@ active financiare, de ex. bani în numerar, obligațiuni sau acțiuni/@ bijuterii sau
antichități]?
THE DECEASED OWNED TYPE OF ASSETS
1. Da
5. Nu

Txt_FL_XT638

IF XT638_ValAss = NONRESPONSE

ENDIF

XT638_ValAss
Cam ce valoare au avut [@ afacerile, inclusiv terenul sau clădirile/@ celelalte proprietăți imobiliare/@ mașinile, cu
excepția mașinilor în leasing/@ activele financiare, de ex. bani în numerar, obligațiuni sau acțiuni/@ bijuteriile sau
antichitățile] deținute de [@ {Numele persoanei decedate}] la momentul morții sale?

OP:
Introduceți o sumă în [FLDefault[9]].
Dacă persoana decedată a lăsat o datorie, codificați valoarea negativă.
VALUE TYPE OF ASSETS
-50000000..50000000

UB SEQUENCE XT638b_Random

Txt_FL_XT040a

IF XT040a_EstateDiv = a1

XT040a_EstateDiv
Cum ați aprecia că au fost distribuite bunurile totale între copiii pe care i-a avut [@ {Numele persoanei decedate}]?

OP:
{ReadOut}
TOTAL ESTATE DIVIDED AMONG THE CHILDREN
1. Unii copii au primit mai mult decât alții
2. Bunurile au fost distribuite aproximativ în mod egal la toți copiii
3. Bunurile au fost distribuite în mod egal la toți copiii
4. Copiii nu au primit nimic
5. Bunurile @bnu@b au fost încă distribuite (DOAR SPONTAN)

Txt_FL_XT040b

XT040b_MoreForCare
Ați spune că unii copii au primit mai mult față de alții ca o compensație pentru cadouri anterioare?
SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING
1. Da
5. Nu

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

489 von 491 19.05.17, 15:50



ENDIFTxt_FL_XT041

Txt_FL_XT108

Txt_FL_XT042

ENDIF

Txt_FL_XT040c

Txt_FL_XT040d

Txt_FL_XT040e

XT040c_MoreFinSupp
Ați spune că unii copii au primit mai mult față de alții pentru că aveau nevoie de ajutor financiar?
SOME CHILDREN RECEIVED MORE TO GIVE THEM FINANCIAL SUPPORT
1. Da
5. Nu

XT040d_MoreForCare
Ați spune că unii copii au primit mai mult decât alții deoarece [@ l-au ajutat/@ au ajutat-o] sau au avut grijă de [@
{Numele persoanei decedate}] spre sfârșitul vieții [@ lui/@ ei]?
SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING
1. Da
5. Nu

XT040e_MoreOthReas
Ați spune că unii dintre copii au primit mai mult decât alții din alte motive?
SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR OTHER REASONS
1. Da
5. Nu

XT041_Funeral
În sfârșit, am dori să aflăm unele amănunte despre înmormântarea pe care a avut-o [@ {Numele persoanei
decedate}]. Înmormântarea a fost însoțită de o ceremonie religioasă?
THE FUNERAL WAS ACCOMPANIED BY A RELIGIOUS CEREMONY
1. Da
5. Nu

XT108_AnyElse
V-am întrebat o mulțime de lucruri despre numeroasele aspecte ale sănătății și finanțelor lui [@ {Numele persoanei
decedate}] și dorim să vă mulțumim foarte mult pentru ajutorul acordat. Ați dori să mai adăugați și altceva despre
circumstanțele de viață pe care le-a avut [@ {Numele persoanei decedate}] în ultimul său an?

OP:
Dacă nu are nimic de spus, tastați „nimic” și apăsați pe tasta enter
ANYTHING ELSE TO SAY ABOUT THE DECEASED
STRING

XT042_Outro
Acesta este sfârșitul interviului. Vă mulțumim din nou pentru toate informațiile pe care ni le-ați furnizat. Vor fi deosebit
de utile și ne vor ajuta să înțelegem cum se descurcă persoanele la sfârșitul vieții lor
THANKS FOR THE INFORMATION
1. Continuați

XT043_IntMode
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ENDIF

ENDBLOCK

System preset value XT902_TimeStampEnd
IF XT902_TimeStampEnd = EMPTY AND XT042_Outro <> EMPTY
ENDIF

OP:
Vă rog să specificați în ce mod s-a desfășurat interviul
INTERVIEW MODE
1. Față în față
2. Telefon

XT044_IntID

OP:
ID-ul dumneavoastră de operator
INTERVIEWER ID
STRING
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