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1. Introducere: 

 

Sondajul Social European (European Social Survey, prescurtat ESS) colectează informații 

despre patternurile atitudinale, de opinie și de comportament în multiple țări europene. Sondajul 

este realizat la fiecare doi ani pentru a măsura stabilitatea sau modificarea în timp a acestora. 

Subiectele acoperite de chestionarul ESS fac referire la participarea în societate, credințe politice 

și religioase și, specific valului nouă, planificarea deciziilor importane ale vieții și dreptate socială 

și echitate. Deoarece majoritatea întrebărilor reflectă atitudini, nu este nevoie ca respondenții să 

verifice documente, să consulte veridicitatea faptelor etc. De asemenea (foarte important), nu 

există răspunsuri corecte sau greșite la întrebări.  

Manualul de față (în varianta sa sintetizată) a fost conceput pentru a ajuta operatorii de 

teren să culeagă date de cercetare standardizate și de calitate. Acesta cuprinde principalele 

responsabilități ale operatorului de teren și indicații care trebuiesc respectate din momentul 

contactării respondentului/gospodăriei și până la finalizarea chestionarului. Este important 

ca datele de cercetare să fie culese într-o manieră standardizată, pentru a ne asigura că răspunsurile 

respondenților se datorează opiniilor/credințelor acestora și nu sunt influențate de către operatorii 

de teren sau de către alți factori externi, prezenți în momentul aplicării chestionarului.  

2. Instrucțiuni privind colectarea informațiilor de screening a gospodăriei/cartierului 

(zonei) 

 

La începutul fiecărui chestionar există cinci întrebări referitoare la locuința și mediul (zona) în care 

locuiește gospodăria/respondentul. Evaluarea condițiilor locuinței și zonei este realizată 

(obligatoriu) doar de către operator și nu prin interogarea respondentului! Datele despre 

locuința și calitatea mediului locuinței ar trebui completate înainte de primul contact cu gospodăria 

iar această evaluare ar trebui făcută, preferabil, la lumina zilei. Evaluarea condițiilor locuinței și 

zonei se va face conform regulilor discutate la instructaj, pentru a asigura standardizarea 

evaluărilor. 

 

Atenție! Evaluarea condițiilor locuinței și zonei (cele 5 intrebări marcate cu N) este 

obligatorie pentru toate gospodăriile selectate în eșantion, indiferent dacă se concretizează 

sau nu aplicarea chestionarului adresat respondentului selectat. Evident, ea se va face o 

singură dată, prin urmare, în cazul în care aceiași gospodărie este vizitată de doi operatori 

diferiți și primul operator a realizat deja evaluarea, aceasta nu mai trebuie realizată și de 

către cel de-al doilea operator.  
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3. Pregătirea interacțiunii cu gospodăria/respondentul sondajului ESS 

 

În momentul demarării procesului de culegere a datelor, vă rugăm să aveți în vedere că este 

obligatoriu să aveți la dumneavostră scrisoarea de înaintare în care se descrie sondajul, 

obiectivele acestuia și instituția implementatoare și formularul de consimțământ privind acordul 

de prelucrare a datelor sensibile sau cu caracter personal. Formularul trebuie semnat de către 

respondent (dacă are minim 18 ani) sau de către reprezentantul legal (dacă respondentul are între 

15 și 17 ani și 11 luni). Dacă nu este nimeni la adresa gospodăriei, puteți lăsa scrisoarea de înaintare 

în cutia poștală a gospodăriei și să reveniți ulterior. Ar fi indicat să aveți scrisori de înaintare și 

formulare de consimțământ suplimentare la dumneavoastră, pentru orice eventualitate. 

De asemenea, interacțiunea inițială cu respondenții este foarte importantă. Operatorul 

trebuie să se prezinte utilizând scrisoarea de înaintare și ecusonul primit de la RODA, pentru a 

evita suspiciunile (mai ales că în aceată perioadă sondajul ESS se suprapune cu sondajele electorale 

pentru prezidențiale). Operatorul trebuie să sublinieze faptul că sondajul nu este dificil și că 

nu există răspunsuri bune sau greșite și că de asemenea, respondentul se poate opri din a 

răspunde la întrebări în orice moment. Caracterul anonim al datelor trebuie și el amintit, 

obligatoriu. Eventual, operatorul poate explica respondentului că răspunsurile la acest sondaj pot 

influența politicile publice în anumite domenii.  

Încercați să vă adaptați la situația/contextul gospodăriei. Dacă observați că ați nimerit într-

un moment nepotrivit pentru indivizii din gospodărie (servesc masa sau au vizitatori), încercați să 

reprogramați vizita și nu insistați pentru aplicarea chestionarului. Este mai bine să obțineți o 

reprogramare decât un refuz! 

Dacă gospodăria la care trebuie să ajungeți are interfon, încercați să țineți discuția cu 

membrii gospodăriei scurtă și să solicitați să discutați în fața ușii cu aceștia (pentru a-i explica față 

în față obiectivele sondajului și pentru a vă legitima cu ajutorul scrisorii de înaintare și a 

ecusonului).   

4. Selecția gospodăriei și a respondentului 

 

Fiecare operator va trebui să contacteze 15 gospodării selectate anterior într-o secție 

de vot1. Niciun operator nu va avea mai mult de 45 de gospodării de contactat în total (3 secții) 

decât în situații cu totul deosebite. Sarcina operatorului este să contacteze cele 15 gospodării din 

secția de vot și să aplice chestionarul ESS dacă respondentul este disponibil sau să reprogrameze 

aplicarea chestionarului la o dată convenită de către respondent. Fiecare gospodărie și respondent 

eligibil va avea cu ID (număr de identificare) unic. Pentru respondenții care nu pot răspunde 

pe loc la chestionarul ESS, obligația operatorului va fi să revină de (maxim) 4 ori în perioada 

desemnată culegerii datelor, din care cel puțin odată seara, după orele 17-18 și odată în 

timpul week-endului.  

Nu acceptați niciodată să aplicați chestionarul ESS dacă respondentul vă spune că 

are la dispoziție 10-15 minute. Încercați să obțineți o reprogramare cu acesta. 

 
1 Secțiile de vot vor fi delimitate de către RODA 
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După ce ați reușit să obțineți conctactul cu gospodăria/respondentul, încercați să va 

prezentați pe dvs și scopul sondajului, să menționați faptul că sondajul este unul științific și că 

rezultatele sale pot influența politicile publice din anumite domenii. Dacă insistă, puteți să îi 

detaliați procedura de selecția a gospodăriei sau după caz, a respondentului la sondaj. 

Persoanele care vor da detalii despre gospodărie trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani2 

în momentul aplicării chestionarului de gospodărie sau doar excepțional vârsta minimă de 15 ani3 

pentru cazul gospodăriilor în care nu există persoane cu vârsta minimă de 18 ani. Atenție! 

Chestionarul individual se aplică persoanelor cu vârsta minimă 15 ani. 

Selecția respondenților cărora li se va aplica chestionarul ESS trebuie să urmeze anumite 

proceduri. Operatorul va trebui să aplice o grilă de întrebări referitoare la componența gospodăriei 

pentru a putea selecta aleator, persoana din gospodărie asupra căruia se va aplica chestionarul. În 

practică, puteți întâlni mai multe situații în care nu veți putea aplica chestionarul la prima vizită. 

Mai jos veți regăsi un tabel care vă va ghida în alegerea deciziilor corecte. În funcție de situația 

întâmpinată, softul vă va permite să alegeți un cod corespunzător.  

 
Cod Descriere Descriere  Exemple și comentarii 

SITUAȚII CHESTIONARE GOSPODĂRIE NEFINALIZAT 
(CG) 

 

 CG incomplet CG completat parțial, nu s-
a putut finaliza lista 
membrilor gospodăriei 

NU s-a putut realiza lista membrilor gospodăriei 

și NU s-a ajuns la alegerea respondentului. Se 

revine la gospodaria respectiva pentru 

finalizarea CG! Se mai fac minim 3 încercări. Se 

reprogramează 

 Respondent CG 
necorespunzător 

Respondentul pentru CG  
nu poate da detaliile 
necesare intocmirii listei 
membrilor familiei. 

Minor singur acasă, probleme mentale, stare de 

ebrietate, surdo-mut, etc. Se revine la 

gospodaria respectiva pentru finalizarea CG! Se 

mai fac minim 3 încercări. Se reprogramează 

 
2 Ani împliniți 
3 Ani împliniți 

Cum demarcăm o gospodărie? 

Gospodăria în cadrul sondajului ESS nu are doar sensul tradițional de unitate locativă în 

care trăiesc în comun membri unei familii căsătorite legal (sau nu). O gospodărie poate fi 

și: 

• Formată dintr-o singură persoană 

• Un grup de persoane care au aceiași adresă de reședință și împart condițiile de 

locuire 

• Un grup de persoane care împart aceiași adresă de reședință și mănâncă cel puțin 

odată pe zi împreună 
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 Refuz gospodărie Gospodăria refuză discuția 
cu operatorul de interviu 

Se mai fac 3 încercări și se va implica și 

supervizorul 

 Numeni acasă Nu răspunde nimeni la ușă 
sau aflăm de la vecini că 
locatarii gopsodăriei sunt 
plecați  

Se mai fac 3 încercări 

 CASĂ NEOCUPATĂ Din relațiile obținute de la 
vecini, casa nu va fi ocupată 
pe perioada studiului. 

 

 CASĂ DEMOLATĂ   

 MAGAZIN/FIRMĂ Magazin, firmă, casă în 
regim hotelier 

 

 NIMENI ELIGIBIL 
(NUMAI PERSOANE 
SUB 15 ANI) 

Nu răspunde nimeni la ușă 
nici la a 4-a revizitare a 
gospodăriei 

Cod automat 

 

În situația în care rezultatul final va fi refuzul gospodăriei de a participa la sondajul ESS, 

operatorul va nota în aplicație motivul refuzului, urmând seria de întrebări V5, V6, V7, V8.  

Selectarea respondentului din cadrul gospodăriei se va face prin aplicarea întrebărilor B2G 

și B3A. Operatorul trebuie să noteze la întrebarea B2G toate persoanele din gospodărie cu vârsta 

de cel puțin 15 ani, iar la B3A, operatorul trebuie să noteze prenumele (sau inițiala) membrilor 

gospodăriei în ordinea descrescătoare vârstei (inclusiv a acelor membri ai gospodăriei care 

nu sunt acasă în momentul respectiv). 

În cazul sondajului ESS România, aplicația va alege aleatoriu persoana/respondentul care 

va trebui să răspundă la sondaj. Rețineți că, odată ales respondentul eligibil să participe la 

sondaj, nu mai există posibilitatea schimbării respondentului!  

 

Atenție! Dacă respondentul selectat are sub vârsta de 18 ani împliniți, trebuie luat 

consimțământul de la părintele/tuturele acestuia. Dacă părintele/tutorele nu este acasă, 

reprogramează întâlnirea. Dacă respondentul nu este acasă, reprogramează întâlnirea. 

 

De asemenea, ca și în cazul chestionarului de gospodărie, puteți întâlni mai multe situații 

în afara celei în care respondentul acceptă pe loc să răspundă la întregul chestionar. Mai jos aveți 

un tabel cu astfel de situații: 

 

Cod Descriere Descriere  Exemple și comentarii 

SITUAȚII CHESTIONARE INDIVIDUALE INTERMEDIARE (CI)  

 CI incomplet (parțial 

completat) 

Chestionarul individual nu a 

putut ajunge la final sau 

persoana selectată 

reprogramează interviul. 

CI a trebuit să fie întrerupt. Cod automat. 

Se mai fac minim 3 încercări 
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 Refuzul 

respondentului CI 

Respondentul selecționat 

refuză aplicarea chestionarului 

individual 

Se mai fac minim 3 încercări 

 Refuzul unei alte 

persoane decât 

respondentul CI 

Altă persoană decât 

respondentul selecționat refuză 

aplicarea chestionarului 

individual 

Se mai fac minim 3 încercări 

 Respondentul CI 

incapacitat 

Din cauza unor probleme 

psihice sau fizice, respondentul 

nu poate să răspundă 

comprehensibil.  

De exemplu respondentul este bolnav, 

prezintă afecţiuni ale vorbirii sau 

auzului, respondenţi cu retard mental, 

autism sau psihoză; respondenţi în stare 

de ebrietate. Se mai fac minim 3 

încercări (în cazul ultimei) 

 Respondentul CI 

selectat nu e acasă 

Respondentul selectat în urma 

aplicării CG nu e acasă 

Se alege codul și se trece data 

programării următoarei vizite. 

 Programare Interviul se reprogramează, 

contact cu respondentul sau cu 

altă persoană 

 

 Nimeni acasă Nu răspunde nimeni la ușă sau 
aflăm de la vecini că locatarii 
gospodăriei sunt plecați  

Se mai fac 3 încercări 

SITUAȚIII CHESTIONARE INDIVIDUALE FINALE 

(CI) 

 

 CI COMPLET Cazul ideal AUTOMAT. E alocat de soft-ul de pe 

tabletă. 

 CI INCOMPLET  CI nu a putut fi finalizat. 

Respondentul nu a mai vrut să 

răspundă întrebărilor sau nu a 

mai fost găsit acasă 

Se pune automat 

 RESPONDENT CI 

INCAPACITAT 

FINAL 

Nu se reuşeşte intervievaarea 

respondentul selectat pentru 

completarea CI, deoarece 

acesta este în incapacitatea de a 

răspunde.  

De exemplu respondentul este bolnav, 

prezintă afecţiuni ale vorbirii sau 

auzului, respondenţi cu retard mental, 

autism sau psihoză; respondenţi în stare 

de ebrietate.Se trece codul final după 

minim 4 încercări 

 

În situația în care rezultatul final va fi refuzul respondentului de a participa la sondajul 

ESS, operatorul va nota în soft motivul refuzului, urmând seria de întrebări V5, V6, V7, V8. 
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Puteți întâlni situații în care respondenții vor ezita să coopereze din diverse motive. Mai 

jos găsiți un tabel privind cele mai comune motive de respingere/ezitare. 

 

Tipul de respondent Soluția propusă 

Respondentul „ignorant” – pretinde că nu 

știe nimic despre domeniile din chestionar 

Chestionarul are în vedere opinia dvs despre 

domeniile respective și nu necesită cunoaștere 

specializată 

Respondentul ocupat – nu are timp pentru 

chestionar 

Vrem să aflăm și opinia persoanelor ca dvs. 

Poate încercăm șă reprogramăm întâlnirea. Mă 

pot adapta programului dvs. Important este ca 

dvs să participați  

Respondentul care caută înlocuitor – vă 

spune că poate vecinul sau cineva din 

familie este interesat mai mult 

Pentru acest studiu este important să aflăm 

opinia dvs. Ați fost selectat aleatoriu pentru 

acest studiu, ceea ce înseamnă că fiecare 

persoană a avut o șansă egală de participare. 

Încercăm să obținem răspunsuri de la persoane 

variate. Studiul ar fi neconcludent dacă am 

culege informații doar de la persoanele 

interesate în aceste domenii  

Respondentul îngrijorat – îi e frică că cineva 

poate afla ce răspunsuri a furnizat 

După finalizarea interviurilor, răspunsurile 

tuturor respondenților vor fi combinate pentru 

a crea o imagine generală. În această etapă nu 

va mai fi posibil să se știe ce răspunsuri au 

provenit de la dvs. și nu puteți fi identificat din 

date. Vă pot asigura că toate informațiile pe 

care ni le oferiți vor fi tratate ca fiind strict 

confidențiale 

Respondentul cu îngrijorări particulare – e 

prea bătrân să mai participe la atfel de 

studii sau persoane care spun că oricum nu 

îi ascultă nimeni, nu are voie din cauza unor 

interdicții asociate jobului  

Este important să auzim părerile tuturor 

grupurilor sociale (femei, bărbați, tineri, 

bătrâni) și ne-am bucura dacă ați putea 

participa 

Am vrea să auzim opiniile dvs în calitate de 

cetățean și nu de (natura jobului). Informațiile 

vor fi complet anonimizate.  

 

5. Procedura pe care trebuie să o urmeze operatorul înainte de începerea aplicării 

chestionarului  

 

Înainte de aplicarea chestionarului de gospodărie, operatorul trebuie să: 

• informeze membri gospodăriei/respondentului care oferă informațiile despre componența 

gospodăriei despre obiectivele sondajului ESS,  

• să sublinieze importanța participării lor în acest sondaj  
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• să le înmâneze scrisoarea de înaintare și formularul de consimțământ,  

• să îi asigure că datele colectate vor fi complet anonimizate,  

• să le explice faptul că pot întrerupe oricând sondajul dacă se simt inconfortabili etc 

• dacă au întrebări referitoare la sondaj, li se vor arăta datele de contact ale organizației 

implementatoare a sondajului (RODA).  

Înainte de aplicarea chestionarului cu respondentul eligibil, operatorul va trebui să informeze 

respondentul faptul că:  

• durate chestionarului este între 40-60 minute;  

• să îl informeze faptul că în cazul unor itemi din chestionar, întrebările și răspunsurile vor 

fi citite de operator, iar în alte cazuri, doar întrebările vor fi citite de operator, iar 

răspunsurile vor fi alese de respondent utilizând cartele de răspuns;  

• să îi înmâneze cartelele cu răspunsuri înainte de aplicarea chestionarului;  

• să înceapă interviul doar după ce a răspuns întrebărilor de lămurire ale respondentului (dacă 

e cazul) 

Ar fi preferabil ca interviul cu respondentul eligibil să aibă loc într-o cameră/într-un spațiu 

în care să nu existe intervenția celorlalți din gospodărie. Respondentul nu trebuie să vadă 

chestionarul de pe tabletă. 

 

6. Reguli pentru aplicarea standardizată a chestionarului ESS 

Pentru a asigura aplicarea standardizată a chestionarului ESS în vederea eliminării a cât 

mai multor erori în culegerea datelor, operatorul va trebui să respecte un set de reguli minimale. 

Încercați să mențineți nivelul conversațional cât mai formal posibil și nu discutați cu 

respondentul despre opiniile sau opțiunile valorice ale dvs în cazul unor întrebări din 

chestionar.   

1. Întrebările trebuie citite exact așa cum sunt scrise în chestionar, adică nu trebuie să săriți 

sau să schimbați cuvintele. Acest lucru asigură faptul că tuturor respondenților li se pune 

exact aceeași întrebare. În cazul în care trecerea la alt modul este furnizată o introducere 

(marcată explicit printr-un text), acestea trebuie întotdeauna citite respondenților; în afară 

de aceasta, respondenții nu trebuie să fie conștienți de tranzițiile dintre modulele din 

chestionar. 

2. Întrebările trebuie citite clar și într-un ritm ușor mai lent decât conversațional. Respondenții 

ar trebui să aibă suficient timp pentru a se gândi și a răspunde la fiecare întrebare. 

3. Ori de câte ori începe o întrebare cu CARTELA X, asigurați-vă că respondentul are cartela 

corectă în fața sa. Opțiunile de răspuns de pe cartelă nu ar trebui să fie citite în general de 

dvs., cu excepția cazului în care este specificat altfel în chestionar. 

4. Nu faceți niciodată asumpții cu privire la răspunsurile respondentului, de ex. sărind o 

întrebare sau începând o întrebare cu „Știu că probabil acest lucru nu se aplică pentru dvs, 

dar ...”. Acest tip de frază ar putea influența răspunsul respondentului. 

5. Înainte de a accepta răspunsul respondentului, asigurați-vă că acesta a auzit întreaga 

întrebare. Acest lucru este important pentru a ajuta la asigurarea faptului că toate 

conceptele din întrebare sunt luate în considerare de către respondent. Dacă respondentul 

vă întrerupe înainte de a auzi întreaga întrebare, trebuie repetată întrebarea pentru a vă 
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asigura că respondentul a ascultat-o până la sfârșit. Acest lucru ajută să se asigure că toți 

respondenții aud exact aceeași întrebare, inclusiv aceleași opțiuni de răspuns. 

6. În cazul în care opțiunile de răspuns apar între paranteze, acestea nu trebuie citite 

respondenților. De exemplu, „nu știu” nu ar trebui citit respondenților. Acest cod trebuie 

utilizat numai atunci când respondentul spune „nu știu”. 

7. Dacă repetați o întrebare, (re)citiți-o cu aceleași cuvinte, adică așa cum apare în chestionar. 

Nu încercați să schimbați ordinea cuvintelor din întrebare. 

8. Dacă respondentul solicită repetarea opțiunilor de răspuns, repetați toate opțiunile de 

răspuns. 

9. Acceptați toate răspunsurile respondentului chiar dacă vi se par/sunt contradictorii. 

10. Răspunsurile între paranteze rotunde nu trebuiesc citite niciodată (decât dacă se specifică 

altfel în aplicație) 

 

7. Codificarea adecvată a unor întrebări din chestionarul ESS 

În cazul umor itemi din chestionar, operatorul va trebui să codifice răspunsurile primite 

luând în  considerare anumite indicații sau va trenui să solicite informații suplimentare din partea 

respondentului. În cadrul aplicației aveți mai multe instrucțiuni care să vă ajute să codificați 

corect răspunsurile la anumiți itemi. Vă rugăm să le respectați întocmai. Mai jos găsiți un 

tabel cu itemii din chestionar care necesită clarificări suplimentare sau atenție sporită la codificare. 

 

Modul A. Utilizarea tehnologiilor 

mass media 

Codificarea corectă 

Itemul A1 - Această întrebare 

adresează respondenților despre 

timpul petrecut „vizionând, citind sau 

ascultând știri despre politică și 

actualitate”. Respondenților li se cere 

să răspundă în „ore și minute” 

Dacă respondentul precizează că petrece un sfert de oră 

codifiarea corectă este 0 ore și 15 minute. Dacă 

precizează trei sferturi de oră, codificarea corectă este 0 

ore și 45 minute. Dacă specifică 4 ore, atunci codificarea 

corectă este 04 ore si 00 minute 

Itemii A2/A3 - Dacă respondenții vă 

roagă să fiți mai specifici, 

întrebându-vă dacă și a sta doar în 

online (cu netul deschis fără a naviga 

efectiv) se consideră că utilizează 

activ internetul, NU oferiți clarificări.  

Pur și simplu citiți din nou întrebarea și spuneți că este 

la latitudinea respondentulului să aleagă modul în care 

răspunde la întrebare. 

Răspunsul la întrebarea A3 trebuie să urmeze aceleași 

reguli de codificare ca la itemul A1 de mai sus. 

Modul B. Comportament politic și 

electoral 

 

Itemul B13 Dacă respondenții răspund că au participat la alegeri, dar 

nu au pus ștampila pe niciun candidat sau și-au anulat 

votul, înregistrați acest lucru (răspuns) ca „Nu” 

Itemul B17 Organizațiile sau asociațiile menționate includ toate cele 

care încearcă să îmbunătățească lucrurile în România, 

ajută la conștientizarea faptului că lucrurile nu merg bine 

sau apar probleme grave. Nu include partidele politice 
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sau grupurile de acțiune, deoarece acestea sunt incluse 

la itemul anterior 

Modulul D. Planificarea deciziilor 

importane ale vieții 

 

Itemul D1 Dacă respondenții se întreabă dacă ar trebui inclusă și 

munca pe cont propriu (PFA sau activități în gospodăria 

agricolă) pentru a răspunde la această întrebare, vă 

rugăm să spuneți că ar trebui inclusă orice activitate pe 

cont propriu care avut/are loc pentru 20 de ore sau mai 

mult pe săptămână timp de cel puțin 3 luni. 

Itemul D2 În cazul în care respondenții par confuzi sau se întreabă 

despre ce tip job s-ar încadra aici, vă rugăm să clarificați 

că „un loc de muncă ca acesta” se referă la un loc de 

muncă plătit sau la o ucenicie plătită de 20 de ore sau 

mai mult pe săptămână timp de cel puțin 3 luni, ca la 

întrebarea anterioară. 

Itemul D9 Dacă respondenții se întreabă dacă ar trebui să fie incluși 

copiii adoptați sau copiii partenerilor, vă rugăm să le 

rugați să ia în considerare doar copiii lor biologici atunci 

când răspund la această întrebare. 

De asemenea, numai copilul/copiii biologic(i) (și 

mama/tatăl) trebuie bifați în toată această secțiune (de 

exemplu la D20a / b, D25a / b, D28a / b, D30a / b, D32a 

/ b) și nu  copii adoptivi  sau copii ai partenerilor. 

Itemii D15a/b-D34a/b Aplicația va randomiza participanții spre două rute 

diferite. O parte dintre respondenți vor răspunde la 

câteva întrebări referitoare la vârsta optimă la care 

femeile pot lua anumite decizii importante, în timp ce 

cealaltă jumătate va răspunde la întrebări privind vârsta 

optimă la care bărbații pot lua anumite decizii 

importante 

Modulul F. Socio-demografic sau 

grila de gospodărie 

 

Itemul F1 Această întrebare solicită numărul total de persoane din 

gospodărie (inclusiv copiii). Numărul de persoane cu 

vârsta peste 15 ani s-a înregistrat și la itemul B2 pe 

formularul de contact. Dacă în această etapă ar trebui să 

descoperiți că vi s-au oferit informații greșite pentru 

selectarea formularului de contact:  

• NU schimbați formularul de contact și nu faceți 

din nou procedura de selecție 

• Înregistrați informațiile corecte la itemul F1 

• Fă o notă despre ce s-a întâmplat lângă grila 

gospodăriei. 
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Itemul F4 Această întrebare se referă la persoanele din grilă și la 

relația lor cu respondentul. Direcția acestei relații este 

crucială. Asigurați-vă că respondentul răspunde 

„această persoană este.... mea/meu” 

Părinții adoptivi ar trebui înregistrați ca „părinte, socru, 

părinte al partenerului, părinte vitreg” (cod 03). 

Itemul F16 „Ani de educație” se referă la toate studiile finalizate. 

Acești ani nu trebuie să fie continui, dar totalul ar trebui 

să includă doar anii din sistemul educațional, nu și 

pauzele dintre ei. Învățământul profesional ar trebui 

inclus, dar ucenicia nu ar trebui. Educația cu normă 

parțială trebuie raportată ca un număr echivalent de ani 

cu normă întreagă. De exemplu, dacă un curs ar dura un 

an cu normă întreagă, dar a fost făcut parțial pe parcursul 

a doi ani, acesta va fi raportat ca un an de studii. 

Itemul F31 Punem mai întâi întrebarea despre tipul de sector 

economic, deoarece descoperirea „genului” de afacere 

sau industrie este crucială pentru a codifica locul de 

muncă în detalii suficiente. Încercați să stabiliți acest 

lucru cât se poate de clar. Numele companiei nu va fi 

suficient și nici produsul în sine, de exemplu, „vehicule” 

ar putea însemna o fabrică de producție, un showroom, 

un vânzător de mașini de ocazie, o companie de 

închiriere de autoutilitare sau o firmă de import de 

mașini. 

Itemii F33-34a Respondenții sunt mai puțin susceptibili să vadă 

clasificarea ocupațiilor ca o sarcină problematică sau 

detaliată, așa că avem nevoie de dvs. pentru a obține cât 

mai multe informații. Titlurile postului sunt un punct de 

plecare util, dar rareori sunt suficiente. Locuri de muncă 

precum contabil, profesor, asistent, inginer și muncitor 

pot avea mai multe tipuri diferite și pot fi îndeplinite în 

diferite situații. Utilizați F34 pentru a examina o 

descriere cât mai completă a activităților lor de muncă 

posibil, determinându-i să-și specifice sarcinile de zi cu 

zi. 

Pentru F34a, amintiți-vă că suntem interesați de 

pregătirea / calificările care sunt necesare în mod normal 

pentru a putea obține sau face meseria, NU nivelul de 

calificare al respondentului, deoarece acest lucru poate 

fi cu totul altul. 

Itemul F41 Ne interesează veniturile după deducerile impozitului pe 

venit, asigurări sociale/sănătate, și așa mai departe. 

Întrebările se referă la nivelul curent de venituri sau 

câștiguri. Respondentului i se oferă o cartelă de 

prezentare care îi permite să aleagă între veniturile 
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săptămânale, lunare sau anuale ale gospodăriei lor, în 

funcție de ce consideră cel mai ușor. Veți oferi apoi 

cartela care corespunde sumei corespunzătoare. Acest 

sistem este conceput pentru a-l asigura pe respondent cu 

privire la confidențialitatea informațiilor pe care le 

oferă. 

Modulul G. Dreptate socială și 

echitate 

 

Itemii G9a, G11a/b/c Aceste întrebări solicită respondenților să raporteze 

venitul brut / net / venit din pensii / venituri din prestații 

sociale și / sau subvenții. Aceste întrebări nu sunt 

destinate să încurajeze respondenții să se bazeze pe 

calcule sau documente pentru a oferi un răspuns exact. 

Dacă respondenții își cunosc doar salariile / veniturile 

brute și nu își cunosc venitul net (sau invers), înregistrați 

„nu știu”, după caz. 

Dacă respondenții afirmă că nu au un salariu / un venit 

obișnuit (de exemplu, deoarece sunt muncitori sezonieri, 

sunt angajați informal, sunt angajați într-un contract de 

voluntariat, cereți-i să se gândească la ce primesc din 

muncă / pensii / prestații sociale și / sau subvenții într-o 

săptămână / lună / an tipic(ă). 

Itemii G13a, G14a/b/c, G17a/b/c 

G18/G19/G20 

Rețineți că etichetele sunt aceleași atât pe partea stângă, 

cât și pe partea dreaptă a scării de răspuns; prin urmare, 

dacă respondenții spun de ex. „Oarecum nedrept”, este 

esențial ca intervievatorii să clarifice dacă respondenții 

intenționează să utilizeze partea stângă sau partea 

dreaptă a scării înainte de a codifica un răspuns. 

 

8. Bibiografie consultată: 
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■ 09:00-10:00 – Bun venit participanților: Prezentarea sondajului ESS și a 

agendei instructajului

■ 10:00-11:00 – Prezentarea platformei de culegere a datelor; a kitului 

operatorului de interviu; 

■ 11:00-11:30 – prezentări ale tehnicilor de intervievare și aplicare a unui 

sondaj comparativ, standardizat

■ 11:30 – 13:00 Prezentarea chestionarului de gospodărie și primelor două 

module din chestionarul ESS: probleme ce pot apărea și soluții

■ 13:00-14:00 Pauza de masă

■ 14:00-16:00 – Prezentarea celorlalte module ale chestionarului ESS: 

probleme ce pot apărea și soluții

■ 16:00-18:00 – Testarea softului de culegere a datelor. Testarea 

chestionarului prin aplicarea colegilor de instructaj

■ 18:00:19:00 – Detalii organizatorice: kitul operatorului, tablete etc
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Agenda de discuții



SONDAJUL ESS IN 

PUBLICAȚIILE MASS-

MEDIA
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Sondajul ESS in Mass-Media
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Sondajul ESS in Mass-Media
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Sondajul ESS in Mass-Media
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SONDAJUL ESS 
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• Centrul de Studii Judiciare din Portugalia

utilizează date ESS despre percepțiile

publice ale sistemului judiciar în formarea

judecătorilor și procurorilor

• ESS a furnizat dovezi importante în 

procesul de transparentizare a sistemului 

judiciar portughez

9

Sondajul ESS in fundamentarea politicilor

• Fundațiile New Economics Foundation 

(NEF) and What Works Wellbeing Centre au 

dezvoltat indicatori ai bunăstării naționale 

pornind de la datele ESS

• Oficiul pentru Statistică Națională și

Cabinetul Guvernului Marii Britanii 

folosesc date despre bunăstare din ESS



• France Stratégie (think tank de utilitate 

publică)

• A inclus date ESS despre fericire, 

satisfacție, depresie, demografie și socio-

economie în rapoartele lor către biroul 

premierului francez.
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Sondajul ESS in fundamentarea politicilor

• Organizația Națiunilor Unite și Comisia

Europeană au creat un Index de 

îmbătrânire activă pentru a se asigura că

persoanele în vârstă rămân active și

sănătoase

• Indicele național a fost adaptat la nivel

regional în Germania, folosind datele ESS 

ca sursă cheie



SONDAJUL ESS IN 

CIFRE
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■ Un sondaj aplicat 

odată la doi ani, 

ajuns la a nouă 

rundă începând cu 

septembrie 2018

■ Un chestionar având 

la bază 138 de 

întrebări pentru a 

descrie structura 

socială, politică și 

atitudinală a Europei

■ 36 de țări au 

participat în cel puțin 

o rundă a sondajului
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Sondajul ESS în cifre



■ Cel puțin 25 de țări 

participă la sondajul 

ESS

■ Subiecte speciale 

ESS9: 2 module 

rotative: despre 

momentul vieții și 

despre dreptate și 

corectitudine
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Sondajul ESS în cifre



■ Aproape 400 000 de interviuri finalizate din 2001

■ Peste 3.000 de intervievatori activi în ESS8

■ România a participat la două runde ale sondajului: 2006 și 

2008

■ Peste 1800 de gospodării selectate în România pentru 

aplicarea sondajului ESS 
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Sondajul ESS în cifre



■ Sunt aproape 1200 de utilizatori a sondajului ESS în 

România 

15

Sondajul ESS în cifre
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DE CE TEHNICILE DE 
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IMPORTANTE
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Rata de răspuns la sondajul ESS

► Rata de răspuns variază destul de mult dar media e în jur de 60% 

► În cele două valuri în care a participat, România a avut o rată de 

răspuns de 72 și 68%

►Rata de răspuns pentru România este superioară multor dintre țările 

participante

►Germania a suferit aproape o înjumătățire a ratei de răspuns
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APLICAREA 

SONDAJULUI ESS: PAS 

CU PAS
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APLICAREA 

SONDAJULUI ESS
Pregătirea și planificarea 

intrării în teren: primele 

contacte

19



■ Să aveți mereu la primul contact scrisoarea de 

recomandare și broșura de prezentare a sondajului: 

■ Contactarea telefonică în avans: nu sunt permise 

pentru stabilirea primei vizite 

■ Refuzuri la primul contact: Dacă respondentul refuză 

categoric să participe la sondaj tot va trebui să evaluați 

locuința și cartierul unde locuiește participantul.

■ Să aveți mereu la dvs kitul operatorului: tabletă, 

ecuson, scrisoarea de recomandare, o copie a 

chestionarului, formularul de consimțământ

Pregătirea pentru prima vizită
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Cum să creșteți rata de răspuns

 Reguli de contactare în sondajul ESS:

■ Împărțiti vizitele de-a lungul a patru săptămâni.

■ Trebuie să contactați de minim patru ori respondentul.

■ Una dintre vizite trebuie să fie obligatoriu în week-end.

■ Cel puțin o vizită trebuie să o efectuați după ora 6 seara .

 De asemenea:

■ Cereți ajutor (de la vecini, cel mai apropiat magazin 

alimentar, Google Maps…) pentru a găsi adresele.



 Adaptați-vă la situația/contextul 

gospodăriei (reprogramați întâlnirea 

în anumite condiții)

 Fiți atenți la limbajul verbal sau non-

verbal al respondenților

 Asigurați-vă respondenții de 

confidențialitatea datelor culese și de 

anonimizarea acestora

 Mențineți legătura cu supervizorii dvs 

și comunicați orice situație care nu 

are soluție în manualul operatorului

22

Cum să creșteți rata de răspuns



APLICAREA 

SONDAJULUI ESS
Cum să vă prezentați
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■ Prezentați-vă pe dvs și organizația pentru care lucrați 

(RODA).

■ Arătați ecusonul

■ Explicați că a fost selectat aleatoriu pentru a participa la 

sondajul ESS. 

■ Oferiți-vă să le dați detalii despre participarea la sondaj

înăuntru

■ Fiți întotdeauna pozitivi, politicoși și îmbrăcați

corespunzător.

24

Cum să vă prezentați



■ Dacă gospodăria are interfon, cereți să oferiți explicații 

înăuntru

■ Dacă vecinii vă întreabă care este scopul dvs in locație, 

spuneți-le că aplicați un important sondaj de opinie

■ Dacă sunteți opriți de administrator, portar etc, explicați pe 

scurt vizita dvs. 

■ Dacă ați fost reprogramat notați ziua și ora. Nu insistați! 

Este mai bine o reprogramare decât un refuz

25

Cum să vă prezentați



APLICARA

SONDAJULUI ESS
Selecția respondentului
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■ Fiecare operator va trebui să aplice 15 

chestionare ESS într-o secție de vot

■ Gospodăriile se vor selecta prin pas statistic

■ Odată ajunși la gospodărie se va face o 

evaluare a locuinței și a câtorva elemente din 

mediul înconjurător al locuinței (Seria de 

întrebări codificate cu „N”

27

Selecția gospodăriei



■ În practică, puteți întâlni mai multe situații în care nu veți 

putea aplica chestionarul la prima vizită

28

Selecția gospodăriei

Cod Descriere Descriere  Exemple și comentarii 

SITUAȚII CHESTIONARE GOSPODĂRIE NEFINALIZAT (CG)  

 CG incomplet CG completat parțial, nu s-a 
putut finaliza lista membrilor 
gospodăriei 

NU s-a putut realiza lista membrilor gospodăriei 

și NU s-a ajuns la alegerea respondentului. Se 

revine la gospodaria respectiva pentru 

finalizarea CG! Se mai fac minim 3 încercări. 

 Respondent CG 
necorespunzător 

Respondentul pentru CG  nu 
poate da detaliile necesare 
intocmirii listei membrilor 
familiei. 

Minor singur acasă, probleme mentale, stare de 

ebrietate, surdo-mut, etc. Se revine la 

gospodaria respectiva pentru finalizarea CG! Se 

mai fac minim 3 încercări. 

 Refuz gospodărie Gospodăria refuză discuția 
cu operatorul de interviu 

Se mai fac 3 încercări și se va implica și 

supervizorul 

 Numeni acasă Nu răspunde nimeni la ușă 
sau aflăm de la vecini că 
locatarii gopsodăriei sunt 
plecați  

Se mai fac 3 încercări 

SITUAȚII CHESTIONARE GOSPODĂRIE FINALIZAT (CG)  

 CG COMPLET, O 
PERSOANĂ 
SELECTATĂ 

Cazul ideal. CG complet. A 
fost selectat un respondent. 

AUTOMAT. E alocat de soft-ul de pe tabletă. 

 CG COMPLET, 
NIMENI ELIGIBIL 

Nu a fost aleasă automat nici 
o persoană (lista cuprinde 
minori sub 15 ani) 

AUTOMAT. Foarte, foarte rar 

 CG INCOMPLET FINAL CG completat parțial, nu s-a 
putut finaliza lista membrilor 
gospodăriei. 

Se pune după minim 4 încercări cu avizul 
supervizorului 

 REFUZ GOSPODĂRIE 
FINAL 

În ciuda eforturilor 
operatorului de teren, nu se 
dorește realizarea CG. 

Se pune după minim 4 încercări cu avizul 
supervizorului 

 CASĂ NEOCUPATĂ Din relațiile obținute de la 
vecini, casa nu va fi ocupată 
pe perioada studiului. 

Se pune cu avizul supervizorului 

 MAGAZIN/FIRMĂ Magazin, firmă, casă în 
regim hotelier 

Se pune cu avizul supervizorului 

 NIMENI ACASĂ FINAL Nu răspunde nimeni la ușă 
nici la a 4-a revizitare a 
gospodăriei 

Se pune cu avizul supervizorului 

 



■ Operatorul va trebui să aplice o grilă de întrebări referitoare la 

componența gospodăriei pentru a putea selecta aleator, 

persoana din gospodărie asupra căruia se va aplica 

chestionarul.

■ Selectarea respondentului din cadrul gospodăriei se va face 

prin aplicarea întrebărilor B2G și B3A.

■ Operatorul trebuie să noteze la întrebarea B2G toate 

persoanele din gospodărie cu vârsta de cel puțin 15 ani, iar la 

B3A, operatorul trebuie să noteze prenumele (sau inițiala) 

membrilor gospodăriei în ordinea descrescătoare vârstei 

(inclusiv a acelor membri ai gospodăriei care nu sunt acasă 

în momentul respectiv).
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Selecția respondentului



 Odată notată componența gospodăriei, selecția 

respondentului din gospodărie va urmări tabela de mai 

jos (Kish).

 How did you determine this?

30

Selecția respondentului

Prenume sau inițiala Numărul persoanei

Ionuț 01

Alina 02

Cristian 03

Sofia 04

Număr de persoane în gospodărie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persoana selectată va fi cea cu numărul….

1 2 1 3 2 4 7 6 5 8 4 1



■ În cazul sondajului ESS România, aplicația va alege 

aleatoriu persoana/respondentul care va trebui să răspundă 

la sondaj

■ Odată ales respondentul eligibil să participe la sondaj, 

nu mai există posibilitatea schimbării respondentului! 

■ Atenție! Dacă respondentul selectat are sub vârsta de 

18 ani împliniți, trebuie luat consimțământul de la 

părintele/tutorele acestuia. Dacă părintele/tutorele nu 

este acasă, reprogramează întâlnirea. Dacă 

respondentul nu este acasă, reprogramează întâlnirea.
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Selecția respondentului



 Cum demarcăm o gospodărie?

 Gospodăria în cadrul sondajului ESS nu are doar sensul tradițional de 

unitate locativă în care trăiesc în comun membri unei familii căsătorite 

legal (sau nu). O gospodărie poate fi și:

 Formată dintr-o singură persoană

 Un grup de persoane care au aceiași adresă de reședință și împart 

condițiile de locuire

 Un grup de persoane care împart aceiași adresă de reședință și 

mănâncă cel puțin odată pe zi împreună

■ Se exclud persoanele care lucrează în străinătate mai mult de 6 luni 

într-un an sau care trăiesc în instituții (centre de plasament, 

penitenciar)

■ Se includ persoanele plecate la muncă în străinătate mai puțin de 6 luni 

pe an; persoane plecate în concediu sau studenți care locuiesc în 

cămin

32

Selecția respondentului



■ Rețineți: 

■ Cereți doar adulților informații (sau celui mai în vârstă 

membru al gospodăriei numai dacă toți au sub 18 ani).

■ Două persoane cu același nume? Listați în ordinea 

alfabetică a numelui complet. Au același nume complet? 

Listați în funcție de vârstă.

■ NU ÎNLOCUIȚI NICIODATĂ RESPONDENȚII!
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Selecția respondentului



APLICAREA 

SONDAJULUI ESS
Obținerea cooperării
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Obținerea cooperării

 Operatorul trebuie să se prezinte utilizând scrisoarea de înaintare și

ecusonul primit de la RODA, pentru a evita suspiciunile

 Operatorul trebuie să sublinieze faptul că sondajul nu este dificil și că nu 

există răspunsuri bune sau greșite și că de asemenea, respondentul se 

poate opri din a răspunde la întrebări în orice moment

 Caracterul anonim al datelor trebuie și el amintit, obligatoriu

 Încercați să vă adaptați la situația/contextul gospodăriei – observați 

limbajul verbal și nonverbal al respondentului - Este mai bine să obțineți o 

reprogramare decât un refuz!

 Dacă gospodăria la care trebuie să ajungeți are interfon, încercați să țineți

discuția cu membrii gospodăriei scurtă și să solicitați să discutați în fața

ușii cu aceștia

 Nu acceptați niciodată să aplicați chestionarul ESS dacă respondentul vă

spune că are la dispoziție 15-30 de minute. Încercați să obțineți o 

reprogramare cu acesta.
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Cum putem evita refuzul inițial

Tipul de respondent Soluția propusă 

Respondentul „ignorant” – pretinde că nu 

știe nimic despre domeniile din chestionar 

Chestionarul are în vedere opinia dvs despre 

domeniile respective și nu necesită cunoaștere 

specializată 

Respondentul ocupat – nu are timp pentru 

chestionar 

Vrem să aflăm și opinia persoanelor ca dvs. 

Poate încercăm șă reprogramăm întâlnirea. Mă 

pot adapta programului dvs. Important este ca 

dvs să participați  

Respondentul care caută înlocuitor – vă 

spune că poate vecinul sau cineva din 

familie este interesat mai mult 

Pentru acest studiu este important să aflăm 

opinia dvs. Ați fost selectat aleatoriu pentru 

acest studiu, ceea ce înseamnă că fiecare 

persoană a avut o șansă egală de participare. 

Încercăm să obținem răspunsuri de la persoane 

variate. Studiul ar fi neconcludent dacă am 

culege informații doar de la persoanele 

interesate în aceste domenii  

Respondentul îngrijorat – îi e frică că cineva 

poate afla ce răspunsuri a furnizat 

După finalizarea interviurilor, răspunsurile 

tuturor respondenților vor fi combinate pentru 

a crea o imagine generală. În această etapă nu 

va mai fi posibil să se știe ce răspunsuri au 

provenit de la dvs. și nu puteți fi identificat din 

date. Vă pot asigura că toate informațiile pe 

care ni le oferiți vor fi tratate ca fiind strict 

confidențiale 

Respondentul cu îngrijorări particulare – e 

prea bătrân să mai participe la atfel de 

studii sau persoane care spun că oricum nu 

îi ascultă nimeni, nu are voie din cauza unor 

interdicții asociate jobului  

Este important să auzim părerile tuturor 

grupurilor sociale (femei, bărbați, tineri, 

bătrâni) și ne-am bucura dacă ați putea 

participa 

Am vrea să auzim opiniile dvs în calitate de 

cetățean și nu de (natura jobului). Informațiile 

vor fi complet anonimizate.  

 



37

Cum să acceptăm refuzurile

Respondentul este ocupat în 

acel moment (ia masa, are 

treburi domestice)

 Acceptați decizia.

 Vă retrageți: nu acceptați un interviu parțial.

 Încercați să stabiliți o programare

 Întoarceți argumentul în favoarea dvs: spuneți că doriți 

opinia și oamenilor ocupați

 Nu forțați însă daca vă spune că vă acordă doar 30 de 

minute.



 Dacă, în ciuda celor mai bune eforturi, 

respondentul nu va consimți pentru a i se aplica 

chestionarul, acceptați politicos refuzul și

mulțumiți-i persoanei pentru timpul acordat. Nu 

îl presați sau insistați agresiv.

 Obiectivul dvs ar trebui să fie să lăsa-ți ușa

deschisă pentru dvs sau altcineva pentru a 

recontacta respondentul la o dată ulterioară. 

Asigurați-vă că înregistrații refuzul în soft și

motivați răspunsul prin intermediul răspunsurilor 

la itemii V5, V6, V7 și V8.

 Înregistrați motivele refuzului pe loc și nu lăsați 

pe mai târziu, bazându-vă pe memoria dvs

Europeans and Democracy | European Parliament | 04.03.15 
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Operatorul trebuie să accepte și refuzul 

de participare



APLICAREA 

SONDAJULUI ESS

Raportarea contactelor avute cu 

gospodăria/respondentul
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■ De ce?

■ Pentru a ne ajuta…

• monitoriza cercetarea de teren (cine nu a fost 

contactat încă? cine a făcut o programare? cine are o 

probabilitate mai ridicată de a refuza?);

• calcula ratele de răspuns la finalul sondajului;

evalua non-răspunsul și refuzul (de ce nu participă 

oamenii? care sunt persoanele la care nu putem 

ajunge sau convingem?).

 Pentru a te ajuta pe tine: notează numerele de telefon 

și notificările la timp, verifică dacă ai respectat toate 

regulile de contact ...
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Înregistrarea vizitelor
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Înregistrarea vizitelor

No. 1. Dată 2. Zi 3. Oră 4. Mod

1 = Vizită la 

gospodărie

2 = telefon

3 = vizită la

gospodărie dar doar 

prin interfon,

4 = Alt mod

5. RESULT of the contact attempt
1. INTERVIU COMPLET

2. Interviu incomplet

3. Refuzul respondentului MERGI LA V5

4. Refuzul gospdodăriei MERGI LA V5

5. Refuzul unei alte persoane decât 

respondentul MERGI LA V5

6. Nimeni acasă

7. Respondentul nu este acasă

8. A fost programată o întâlnire

9. Respondent incapacitat temporar

10. RESPONDENT INCAPACITAT 

DEFINITIV

11. CASĂ DEMOLATĂ

12. CASĂ ÎN CONSTRUCȚIE

13. CASĂ NEOCUPATĂ (GOALĂ, CASĂ DE 

VACANȚĂ ETC.)

14. FIRMĂ/MAGAZIN

15. NIMENI ELIGIBIL (NUMAI PERSOANE 

SUB 15 ANI)
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Înregistrarea vizitelor

Prima 
vizită

A doua 
vizită

A treia 
vizită

1.   Programare 1 1 

2.    Refuzul respondentului 2 2 2

3.   Refuzul unei persoane din gospodărie 3 3 3

4.    Refuz general  4 4

5.    Respondentul nu e disponibil 5
…./…


04/10

5
…../……



■ În situația în care rezultatul final va fi refuzul gospodăriei 

de a participa la sondajul ESS, operatorul va nota în 

aplicație motivul refuzului, urmând seria de întrebări V5, 

V6, V7, V8 
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Înregistrarea vizitelor

V5. Care este motivul refuzului? SELECȚIE MULTIPLĂ 
1. Nu este un moment potrivit (are musafiri, copil bolnav etc.) 
2. Nu îl interesează 
3. Nu știe destule deespe subiectul sondajului ca să poată răspunde  
4. Este pierdere de vreme 
5. Este pierdere de bani 
6. Probleme de confidențialitate a datelor 
7. Niciodată nu răspunde la sondaje 
8. A răspuns deja la prea multe sondaje 
9. Nu are încredere în sondaje 
10. A avut experiențe anterioare negative cu sondajele 
11. Nu îi place subiectul 
12. Nu are acordul partenerului/familiei/altcuiva să particip la sondaj 
13. Nu lasă persoane străine în casă 
14. Alt motiv. Care? ______________ 

 

V6. Cum credeți că va fi cooperarea pe viitor cu respondentul? SELECȚIE UNICĂ 
1. SIGUR respondentul NU va coopera pe viitor 
2. PROBABIL că respondentul NU va coopera pe viitor 
3. POSIBIL ca respondentul să coopereze pe viitor 
4. SIGUR respondentul va coopera pe viitor 
5. Nu a fost realizat contact cu respondentul 



■ Lucrați întotdeauna cu propriul dvs. ID (= ID utilizat în 

chestionarul principal)

■ Înregistrați TOATE încercările! (= de asemenea, 

încercările inițiale nereușite)

■ Complețai imediat formularele de contact

■ Verificați formularul să fie completat cu acuratețe și integral

înainte de a-l trimite
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Despre formularele de contact



APLICAREA 

SONDAJULUI ESS
Raportarea condițiilor de 

locuire și a mediului 

înconjurător al locuinței
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■ De ce?

■ Pentru a ne ajuta să identificăm problemele posibile cu 

reprezentativitatea grupului de participanți

■ De exemplu:

46

Raportarea despre locuință și mediu

Respondents

Non-respondents

With intercom Without intercom



■ Ce anume raportăm?  Propunem următoarele exemple

■ Urmăriți întrebările N din formularul de contact

■ Întrebarea N1: What type are the following homes?

47

Raportarea despre locuință și mediu



■ EXAMPLU 1
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Raportarea despre locuință și mediu



■ EXAMPLU 2
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Raportarea despre locuință și mediu



■ EXAMPLU 3
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Raportarea despre locuință și mediu



■ EXAMPLU 4
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Raportarea despre locuință și mediu



■ EXAMPLU 5
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Raportarea despre locuință și mediu



■ EXAMPLELE 6 & 7
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Raportarea despre locuință și mediu



■ Cum?  Câteva exemple pentru N2
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Raportarea despre locuință și mediu



■ Cum?  Câteva exemple pentru N2
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Raportarea despre locuință și mediu



■ Cum?  Câteva exemple pentru N3
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Raportarea despre locuință și mediu

Căutați probleme cu acoperișul (de exemplu, acoperișul înfundat, 

materiale din acoperiș lipsă), probleme cu ferestrele (de exemplu, 

geamurile sparte), probleme cu pereții (de exemplu, înclinarea pereților 

exteriori, tencuială spartă sau vopsea decojită), probleme cu jgheaburi 

și orice alte probleme cu finisarea sau construcția clădirii.



■ 1. Foarte bună: Nou sau practic nou, fără probleme vizibile 

de construcție. 

■ 2. Bună: Nu mai sunt noi, dar nu există nici una dintre 

problemele menționate în slide-ul anterior

■ 3. Acceptabilă: Unele dintre problemele menționate în

slide-ul anterior sunt prezente într-o măsură moderată.

■ 4. Proastă: Problemele menționate în slide-ul anterior sunt

prezente într-o măsură mai mare.

■ 5. Foarte proastă: Problemele menționate în slide-ul

anterior sunt prezente astfel încât locuința pare periculoasă

de locuit.
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Raportarea despre locuință și mediu



■ Evaluarea cartierului:

58

Raportarea despre locuință și mediu



■ Cum?  Câteva exemple pentru N5: Gunoi
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Raportarea despre locuință și mediu

O cantitate ridicată O cantitate mică

O cantitate rezonabilă=

Între cele două



■ Cum?  Câteva exemple pentru N4: Graffiti și vandalism
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Raportarea despre locuință și mediu

O cantitate foarte mare O cantitate mică

O cantitate mare=

Între cele două variante



■ Nu uitați: completați întrebările N…

■ Pentru toți cei din eșantion, cu excepția adreselor 

nevalide.

 Avem nevoie de un formular pe gospodărie

■ La începutul primului contact cu gospodăria.

■ În timpul zilei (dacă este posibil).

■ Prin compararea locuinței cu imaginile din Manualul dvs

sau slide-urile anterioare.
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Raportarea despre locuință și mediu



APLICAREA 

SONDAJULUI ESS
Începerea aplicării 

chestionarului
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Ce trebuie să știți în prealabil

Interviurile telefonice sunt interzise

Este interzisă înlocuirea respondenților
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Ce trebuie să faceți înainte de începerea 

interviului. Informații cruciale

■ Informeze membri gospodăriei/respondentului care oferă 

informațiile despre componența gospodăriei despre 

obiectivele sondajului ESS 

■ Să sublinieze importanța participării lor în acest sondaj 

■ Să le înmâneze scrisoarea de înaintare și formularul de 

consimțământ

■ Să îi asigure că datele colectate vor fi complet 

anonimizate

■ Să le explice faptul că pot întrerupe oricând sondajul 

dacă se simt inconfortabili etc

■ Dacă au întrebări referitoare la sondaj, li se vor arăta 

datele de contact ale organizației implementatoare a 

sondajului (RODA). 
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Înainte de aplicarea chestionarului cu 

respondentul eligibil

■ Durate medie a chestionarului este de 1 oră;

■ Să îl informeze faptul că în cazul unor itemi din chestionar,

întrebările și răspunsurile vor fi citite de operator, iar în alte

cazuri, doar întrebările vor fi citite de operator, iar răspunsurile

vor fi alese de respondent utilizând cartele de răspuns;

■ Să îi înmâneze cartelele cu răspunsuri înainte de aplicarea

chestionarului;

■ Să înceapă interviul doar după ce a răspuns întrebărilor de

lămurire ale respondentului (dacă e cazul)

■ Respondentul nu trebuie să vadă niciodată chestionarul de pe

tabletă.



APLICAREA 

SONDAJULUI ESS
Aplicarea chestionarului: 

în general
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Reguli pentru aplicarea standardizată a 

chestionarului ESS (I)

■ Întrebările trebuie citite exact așa cum sunt scrise în chestionar, adică nu 

trebuie să săriți sau să schimbați cuvintele/reformulați întrebarea. Acest 

lucru asigură faptul că tuturor respondenților li se pune exact aceeași 

întrebare.

■ În cazul în care trecerea la alt modul este furnizată o introducere (marcată 

explicit printr-un text), acestea trebuie întotdeauna citită respondenților; în 

afară de aceasta, respondenții nu trebuie să fie conștienți de tranzițiile dintre 

modulele din chestionar.

■ Întrebările trebuie citite clar și într-un ritm ușor mai lent decât conversațional. 

Respondenții ar trebui să aibă suficient timp pentru a se gândi și a răspunde

la fiecare întrebare.
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Reguli pentru aplicarea standardizată a 

chestionarului ESS (II)

 Ori de câte ori începe o întrebare cu CARTELA X, asigurați-

vă că respondentul are cartela corectă în fața sa. Opțiunile 

de răspuns de pe cartelă nu ar trebui să fie citite în general 

de dvs., cu excepția cazului în care este specificat altfel în 

chestionar.

 Nu faceți niciodată asumpții cu privire la răspunsurile 

respondentului, de ex. sărind o întrebare sau începând o 

întrebare cu „Știu că probabil acest lucru nu se aplică 

pentru dvs, dar ...”. Acest tip de frază ar putea influența 

răspunsul respondentului.
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Reguli pentru aplicarea standardizată a 

chestionarului ESS (II)

 Înainte de a accepta răspunsul respondentului, asigurați-vă că acesta a auzit 

întreaga întrebare. Acest lucru este important pentru a ajuta la asigurarea 

faptului că toate conceptele din întrebare sunt luate în considerare de către 

respondent. Dacă respondentul vă întrerupe înainte de a auzi întreaga 

întrebare, trebuie repetată întrebarea pentru a vă asigura că respondentul a 

ascultat-o până la sfârșit. Acest lucru ajută să se asigure că toți respondenții 

aud exact aceeași întrebare, inclusiv aceleași opțiuni de răspuns.

 În cazul în care opțiunile de răspuns apar între paranteze, acestea nu 

trebuie citite respondenților. De exemplu, „nu știu” nu ar trebui citit 

respondenților. Acest cod trebuie utilizat numai atunci când respondentul 

spune „nu știu”.

 Dacă repetați o întrebare, (re)citiți-o cu aceleași cuvinte, adică așa cum 

apare în chestionar. Nu încercați să schimbați ordinea cuvintelor din 

întrebare
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Reguli pentru aplicarea standardizată a 

chestionarului ESS (III)

■ Dacă respondentul solicită repetarea opțiunilor de răspuns, 

repetați toate opțiunile de răspuns.

■ Acceptați toate răspunsurile respondentului chiar dacă vi 

se par/sunt contradictorii.

■ Răspunsurile între paranteze rotunde nu trebuiesc citite 

niciodată (decât dacă se specifică altfel în aplicație)

■ Încercați să mențineți nivelul conversațional cât mai formal 

posibil și nu discutați cu respondentul despre opiniile sau

opțiunile valorice ale dvs în cazul unor întrebări din 

chestionar



APLICAREA 

SONDAJULUI ESS
Aplicarea chestionarului: 

întrebările specifice
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Chestionarul ESS – Subiecte/module

Tip Q# Subiecte

Secțiune

principală

A1 – A6 Utilizarea mass-media; utilizarea internetului; 

încredere socială.

Secțiune

principală

B1 – B43 Politică, incluzând: interesul pentru politică, încredere, 

participare electorală, preferințe pentru partide, 

orientări socio-politice, imigrare.

Secțiune

principală

C1 – C42 Bunăstare subiectivă, excluziunea socială, 

criminalitate, religiozitate, perceived discriminare

percepută, identitate națională și etnică, intenția de 

vot la referendumul UE.

Secțiune 

rotativă

D1 – D35 Momente din viață; traiectoria vieții; momente pentru 

anumite evenimente, atitudini despre vârsta ideală, 

vârsta cea mai scăzută/ridicată pentru anumite 

evenimente, planificarea vieții.
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Chestionarul ESS – Subiecte/module

Tip Q# Subiecte

Secțiune 

principală

F1 – F61 Profil socio-demografic, incluzând: 

compoziția gospodăriei după sex, vârstă, 

statut marital, zonă rezidențială, educația și 

ocupația respondentului, partenerului, 

părinților, apartenența la sindicate, venituri 

și origine strămoșească. 

Secțiune 

rotativă

G1 – G32 Justiție procedurală, echitatea veniturilor, 

echitatea oportunităților de ocupare și 

educație, echitatea distribuției resurselor, 

atitudini către principiile normative, 

încrederea într-o lume justă.

Secțiune

principală

Secțiunea

H

Scala valorilor umane.

Secțiune

principală

Secțiunea I Întrebări de test.

Întrebări pentru 

operator

Secțiunea

J

Întrebări pentru operator.



■ Durata în medie de aplicare este de 1 oră.

■ Ultima secțiune este completată de dvs. Nu consultați 

respondentul pentru secțiunea J.

■ Interviurile finalizate sunt cele complete!

 Nu panificați interviuri parțiale.

■ Respectați instrucțiunile specifice din manualul operatorului.
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Chestionarul ESS



■ În cadrul aplicației aveți mai multe instrucțiuni care să vă 

ajute să codificați corect răspunsurile la anumiți itemi. Vă 

rugăm să le respectați întocmai

■ Lista acestor itemi o regăsiți în manualul operatorului. Vă 

rugăm să o consultați înainte de începerea terenului

■ Itemii vor fi discutați (și) în partea practică a trainingului
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Codificarea adecvată a unor întrebări din 

chestionarul ESS
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Câteva exemple de codificare specifică
Modul A. Utilizarea tehnologiilor 

mass media 

Codificarea corectă 

Itemul A1 - Această întrebare 

adresează respondenților despre 

timpul petrecut „vizionând, citind sau 

ascultând știri despre politică și 

actualitate”. Respondenților li se cere 

să răspundă în „ore și minute” 

Dacă respondentul precizează că petrece un sfert de oră 

codifiarea corectă este 0 ore și 15 minute. Dacă 

precizează trei sferturi de oră, codificarea corectă este 0 

ore și 45 minute. Dacă specifică 4 ore, atunci codificarea 

corectă este 04 ore si 00 minute 

Itemii A2/A3 - Dacă respondenții vă 

roagă să fiți mai specifici, 

întrebându-vă dacă și a sta doar în 

online (cu netul deschis fără a naviga 

efectiv) se consideră că utilizează 

activ internetul, NU oferiți clarificări.  

Pur și simplu citiți din nou întrebarea și spuneți că este 

la latitudinea respondentulului să aleagă modul în care 

răspunde la întrebare. 

Răspunsul la întrebarea A3 trebuie să urmeze aceleași 

reguli de codificare ca la itemul A1 de mai sus. 

Modul B. Comportament politic și 

electoral 

 

Itemul B13 Dacă respondenții răspund că au participat la alegeri, dar 

nu au pus ștampila pe niciun candidat sau și-au anulat 

votul, înregistrați acest lucru (răspuns) ca „Nu” 

Itemul B17 Organizațiile sau asociațiile menționate includ toate cele 

care încearcă să îmbunătățească lucrurile în România, 

ajută la conștientizarea faptului că lucrurile nu merg bine 

sau apar probleme grave. Nu include partidele politice 

sau grupurile de acțiune, deoarece acestea sunt incluse 

la itemul anterior 

Modulul D. Planificarea deciziilor 

importane ale vieții 

 

Itemul D1 Dacă respondenții se întreabă dacă ar trebui inclusă și 

munca pe cont propriu (PFA sau activități în gospodăria 

agricolă) pentru a răspunde la această întrebare, vă 

rugăm să spuneți că ar trebui inclusă orice activitate pe 

cont propriu care avut/are loc pentru 20 de ore sau mai 

mult pe săptămână timp de cel puțin 3 luni. 

Itemul D2 În cazul în care respondenții par confuzi sau se întreabă 

despre ce tip job s-ar încadra aici, vă rugăm să clarificați 

că „un loc de muncă ca acesta” se referă la un loc de 

muncă plătit sau la o ucenicie plătită de 20 de ore sau 

mai mult pe săptămână timp de cel puțin 3 luni, ca la 

întrebarea anterioară. 

Itemul D9 Dacă respondenții se întreabă dacă ar trebui să fie incluși 

copiii adoptați sau copiii partenerilor, vă rugăm să le 

rugați să ia în considerare doar copiii lor biologici atunci 

când răspund la această întrebare. 

De asemenea, numai copilul/copiii biologic(i) (și 

mama/tatăl) trebuie bifați în toată această secțiune (de 



APLICAREA 

SONDAJULUI ESS
Aplicarea chestionarului ESS: 

practică
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■ Veți aplica în perechi chestionarul ESS utilizând 

chestionarele test create special pentru acest instructaj

■ Veți explora diferite rute ale chestionarului în funcție de 

răspunsurile bifate

■ Încercați să bifați răspunsuri alternative pentru a vedea 

dacă salturile sunt efectuate corect

■ Adresați întrebări de lămurire
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Testarea chestionarului ESS



APLICAREA 

SONDAJULUI ESS
Detalii organizatorice
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■ Împărțirea tabletelor 

■ Finalizarea contractelor de muncă

■ Împărțirea cartonașelor (showcards)

■ Împărțirea manualului operatorului (varianta prescurtată)

■ Stabilirea unor proceduri pentru rezolvarea unor situații 

apărute pe teren

■ Descrierea procedurilor de verificare a operatorilor

■ Mulțumiri adresate operatorilor pentru participarea la 

instructaj
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Detalii organizatorice
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