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1. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 

UNICEF România implementează în perioada octombrie 2014- septembrie 2017 proiectul 

Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate, finanțat prin granturile 

norvegiene și SEE. Proiectul se desfășoară în 45 de comunități rurale și urbane din județul 

Bacău (38 de localități dintre care 5 sunt în mediul urban). 

Acest proiect sprijină o abordare integrată a serviciilor la nivel comunitar, prin 

• dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a persoanelor aflate în situații de risc 

(atât copii cât și familii)  

• dezvoltarea de metodologii de lucru inter sectoriale la nivelul sistemelor de educație, 

protecție socială și sănătate (asistență medicală comunitară). 

Principala activitate a acestui proiect constă în colectarea de date prin intermediul 

recensământului comunitar de identificare a vulnerabilităţilor. 

Prin recensământ comunitar înțelegem activitatea de identificare şi diagnostic al 

vulnerabilităților, realizată cu ajutorul aplicaţiei Aurora atât în cadrul comunităţilor rurale cât 

şi la adresele selectate din comunităţile urbane.Obiectivul acestui recensământ comunitar 

este dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a persoanelor aflate în situații de 

risc.  

Acest recensământ comunitar doreşte să facă o analiză detaliată a vulnerabilităților la nivel 

de individ, în special a celor privind copiii.   

 

Rolul principal al colectării de date cu ajutorul aplicației AURORA este obţinerea de informaţii 

detaliate privind vulnerabilitățile individuale (în special cele ale copiilor), cărora apoi să fie 

adresate de servicii sociale la nivel de comunitate printr-o metodologie de lucru inter 

sectorială în sistemele de educație, protecție socială și sănătate (asistență medicală 

comunitară).  

Acest material se referă numai la procesul de colectare a datelor și nu la celelalte activități 

din cadrul proiectului care vizează o abordare integrată în furnizarea serviciilor sociale. Deși 

această activitate este un proces complex de colectare a datelor, ea reprezintă, în cadrul 

logic de desfășurare a proiectului, mai mult decât o activitate de colectare de date. Acest 

diagnostic reprezintă o etapă necesară pentru furnizarea de servicii adecvate nevoilor 

identificate la nivel individual. Ea nu reprezintă un scop în sine și trebuie să fie în 

permanență legată de celelalte activităţi ale proiectului.  
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2. CADRUL LEGISLATIV ŞI STANDARDE ETICE ÎN 
COLECTAREA DATELOR  

 

Veţi oferi toate informaţiile despre recensământul comunitar de diagnostic al 

vulnerabilităţilor şi felul în care va fi respectată confidenţialitatea şi vor fi protejate datele cu 

caracter personal, răspunzând oricăror întrebări ale persoanelor intervievate, inclusiv ale 

copiilor şi reprezentanţilor legali ai acestora.  

Datele pe care le colectați sunt necesare pentru identificarea nevoilor și stabilirea 

măsurilor de sprijin pentru copil și familei. 

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,  cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările 

ulterioare, UNICEF, partenerii acestuia din cadrul proiectului, precum şi lucrătorii 

comunitari/operatorii de teren au obligaţia de a administra datele personale în condiţii de 

siguranţă şi numai pentru scopurile specificate.  

Cercetările care implică proceduri de colectare a datelor referitoare la copii necesită 

respectarea cadrului legislativ specific acestei categorii de vârstă, precum şi consideraţii 

etice privind asigurarea protecţiei şi respectării drepturilor copilului. În acest sens, colectarea 

datelor pentru recensământul comunitar va respecta prevederile Legii nr 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  În sensul acestei legi, copilul este persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi 

nici nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu (Cap 1, art.4, pct. a). 

În colectarea datelor prin intermediul interviurilor cu copii: 

• se va solicita acordul scris al părinţilor sau a reprezentantului legal;  

• se va solicita acordul scris al copilului care a împlinit vârsta de 14 ani şi care urmează să 

fie intervievat; 

• în situaţia în care veţi găsi copii singuri într-o gospodărie, neînsoţiţi de părinţi sau de un 

alt reprezentant legal, ori care nu se găsesc sub supravegherea legală a unor persoane, 

veţi solicita acordul copiilor care urmează să fie intervievați în prezența unui 

reprezentant DGASPC care va fi contactat conform metodologiei serviciului prioritate 

zero. 

Procedura UNICEF privind standardele etice se aplică pentru cercetări, evaluări, colectare şi 

analiză de date, realizate sau subcontractate de UNICEF, desfăşurate în parteneriat sau 

independent. Principiile care stau la baza procedurii sunt următoarele: respect; acţiunile 

întreprinse promovează bunăstarea indivizilor, a comunităţii şi a societăţii; nu aduc prejudicii 

sau afectează negativ prin acte de angajare sau omisiune; justiţie. 

Elemente cheie de care se va ţine seama în colectarea de date se găsesc în Anexa 1. 
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UNICEF România a elaborat metodologia recensământului comunitar în parteneriat cu 

Institutul Național de Statistică și Centrul Român de Modelare Economică. În cadrul 

proiectului demonstrativ, UNICEF împreuna cu partenerii instituționali de la nivel județean și 

național a selectat şi instruit coordonatorii județeni și lucrătorii comunitari/operatorii de 

teren referitor la conceptele fundamentale care stau la baza modelului de intervenție, a 

repartizat ariile de intervenție coordonatorilor județeni, a realizat materialele și 

instrumentele anchetei (manualul pentru aplicația online AURORA, metodologia 

recensământului comunitar incluzând instrucțiunile pentru lucrătorii comunitari și operatorii 

de teren,  fişa gospodăriilor etc.) şi a organizat și/sau facilitat întâlniri pregătitoare în 

vederea demarării activității de teren, inclusiv acțiuni de informare a populației (incluzând 

afișe, materiale de identificare a tuturor actorilor implicați în recensământul comunitar, ie. 

adeverințe).  

 

Personalul implicat în activitatea de 
colectare a datelor  

 

Colectarea datelor este coordonată în toate localitățile din județul Bacău de către UNICEF 

România care, alături de partenerii instituționali de la nivel județean, supervizează toate 

activitățile realizate în cadrul proiectului. Schema de coordonare și management al 

informației se realizează după cum urmează: 

 

În calitatea de coordonator al întregului proces, UNICEF România – prin coordonatorul de 

proiect și coordonatorul tehnic – va menține comunicarea cu cei 18 coordonatori județeni și 

va intermedia schimbul de informații între aceștia și experții tehnici care gestionează 

3. RESURSE PENTRU ORGANIZAREA COLECTĂRII DE DATE 
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aplicația on-line AURORA. Comunicarea se realizează prin mesaje directe pe mail de la/catre 

coordonatorul proiectului Bacău la care este copiat și coordonatorul tehnic.  

Coordonatorii județeni vor facilita transmiterea de informații și feedback de la lucrătorii 

comunitari/operatorii de teren din zona atribuită către Coordonatorul proiectului Bacău, 

respectiv Coordonatorul tehnic. Coordonatorii Social vor facilita și schimbul de informații cu 

operatorii de teren pe perioada desfășurării recensământului comunitar. 

Având în vedere că în fiecare zonă a proiectului din județul Bacău există 3 coordonatori 

județeni – Social, Sănătate și Educație - şi între 10 și 25 lucrători comunitari și respectiv 1-3 

operatori de teren, responsabilitățile coordonatorilor județeni în cadrul recensământului 

comunitar trebuie să includă: 

• coordonarea realizării recensământului comunitar în zonele de intervenție care le-au fost 

repartizate, prin următoarele acţiuni: 

1. organizarea unei întâlniri pregătitoare cu toți lucrătorii comunitari/operatorii de 

teren;  

2. repartizarea acestora în cadrul zonei de intervenție (i.e. pe sate în rural, pe străzi în 

urban);  

3. distribuirea materialelor (manuale, aplicație online, materiale de identificare, fişă de 

gospodării etc.) fiecărui lucrător comunitar/operator de teren;  

4. programarea activităților și a indicatorilor de performanță pe luni, incluzând numărul 

estimat de gospodării vizitate.  

• supravegherea, îndrumarea şi controlul activităţii de înregistrare a datelor în teren prin:  

1. efectuarea a cel puțin unei vizite pe teren (preferabil a tuturor coordonatorilor din 

aceeași zonă) în fiecare din comunitățile selectate în proiect (incluzând și 

acompanierea lucrătorilor comunitari și/sau operatorilor de teren la 1-2 vizite în 

gospodării; pentru a facilita derularea procesului de acompaniere, fiecare 

coordonator județean va însoți individual lucrătorul comunitar/operator de teren pe 

care îl coordonează în mod direct);  

2. suport pentru mobilizarea Structurii Comunitare Consultative și a altor actori 

relevanți în vederea susținerii activității de teren și explicitării modului în care vor fi 

utilizate rezultatele obținute pentru îmbunătățirea calității vieții în comunitate;  

3. colectarea de feedback din teren și asigurarea schimbului de informații între nivelul 

local, județean și coordonatorii UNICEF. 

4. monitorizarea în cadrul platformei online a stadiului colectării datelor pe fiecare 

localitate/ lucrător comunitar/ operator de interviu. La nivel de proiect, coordonatorii 

zonali vor realiza săptămânal verificarea modului în care datele au fost culese. Ei se 

vor asigura că datele oferite de platforma AURORA  sunt utilizate în timp real și 

contribuie la fundamentarea intervențiilor publice din sferele de activitate pe care le 

coordonează. 

• pentru activitatea de colectare de date, verifică rata de răspuns. Verificarea se realizează 

săptămânal, pe baza fişei gospodăriilor,  prin analiza proporţiei locuinţelor vizitate din 

numărul total de locuinţe (identificate la recensământ 2011). UNICEF va pune la 
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dispoziția Coordonatorilor județeni informații cu privire la numărul de locuințe pentru 

fiecare comunitate selectată în proiect. 

• Coordonatorii din domeniul Social sunt responsabili de toate activitățile menționate mai 

sus în relație cu operatorii de teren. În mod specific la aceste activități se mai adaugă: 

o În cadrul primei întâlniri (și apoi reluate în fiecare lună), coordonatorul social din 

fiecare zona asigură și programarea și coordonarea activităților pe teren (cu 

asistentul/referentul social), dar și o repartiție ulterioară a gospodăriilor cu copii 

vulnerabili lucrătorilor comunitari din proiect care vor prelua efectuarea pachetului 

minim de servicii. 

Lucrătorii comunitari care sunt asistenți/referenți social, asistenți medicali comunitari și/sau 

mediatori sanitari, angajați ai autorității publice locale pe baza unei fișe de post specifice 

proiectului demonstrativ, efectuează operaţiunile privind: 

• identificarea gospodăriilor și adreselor corespondente  acestora sau alte repere (pentru 

locuințe improvizate) ce vor fi înregistrate cu AURORA; 

• coordonarea activităților de teren cu ceilalți lucrători comunitari și operatori de teren, 

conform planificării realízate împreună cu coordonatorii județeni; 

• înregistrarea datelor colectate în aplicația Aurora în vederea realizării diagnosticului 

vulnerabilităților. Datele sunt colectate prin metoda interviurilor faţă în faţă. Instruirea 

lucrătorilor comunitari a avut loc la nivel județean (Bacău) în perioada 22-30 aprilie 2015 

și este continuată în cadrul întâlnirilor lunare și a vizitelor în teren ale echipelor de 

coordonatorii județeni. 

• Pentru feedback și/sau comunicarea situațiilor întâlnite pe teren, lucrătorii comunitari au 

la îndemână atât butonul de feedback pe aplicație AURORA, dar pot utiliza și 

comunicarea directă cu coordonatorul județean. Rezultatele acestor discuții vor fi 

menționate de coordonatorii județeni atât în fișele de monitorizare ale comunității, cât și 

în rapoartele de activitate înaintate către UNICEF. 

Operatorul de teren este orice angajat (pe perioadă determinată) al autorității publice locale 

(indiferent de forma de contractare), care poate fi reprezentat de: asistenți/referenți social, 

asistenți medicali, profesori, consilieri școlari, alt personal care răspunde cerințelor minime 

menționate în caietul de sarcini elaborat și publicat de către autoritatea publică locală. 

Operatorul de teren are un rol specific  în proiectul demonstrativ, rol  determinat de perioada 

recensământului comunitar și care se limitează la: 

• identificarea gospodăriilor și adreselor locuinţelor corespondente acestora sau alte 

repere (pentru locuințe improvizate) ce vor fi înregistrate cu AURORA; 

• înregistrarea datelor colectate în aplicația Aurora în vederea realizării diagnosticului 

vulnerabilităților.  

Coordonarea operatorilor de teren revine Coordonatorilor județeni din domeniul Social și 

include de asemenea: 

• coordonarea activităților de teren cu ceilalți lucrători comunitari și alți operatori de teren 

(dacă există), conform planificării realizate împreună cu restul lucrătorilor comunitari 

implicați în procesul de colectare a datelor; 
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• planificarea repartiției ulterioare a gospodăriilor cu copii vulnerabili lucrătorilor 

comunitari din proiect care vor prelua efectuarea pachetului minim de servicii. 

 

Perioada de înregistrare a datelor  

Perioada de înregistrare a datelor: 15 iunie 2015 - 30 septembrie. Procesul de colectare a 

datelor trebuie raportat de către toți responsabilii de colectare a datelor către nivelul 

județean de coordonare.  

 

 

Proiectul se desfăşoară în 45 de comunități rurale și urbane din județul Bacău şi numai 

gospodăriile individuale sunt intervievate. Participarea respondenților la procesul de 

colectare a datelor este voluntară. 

 

Sfera de cuprindere  

Sfera de cuprindere include toate persoanele din toate gospodăriile identificate în 

comunitățile rurale și la adresele selectate dn comunitățile urbane. 

Gospodăria reprezintă un grup de două sau mai multe persoane, cu sau fără copii, care, în 

mod obişnuit, locuiesc împreună, au în general legături de rudenie şi se gospodăresc (fac 

menajul) în comun, participând integral sau parţial la bugetul de venituri şi cheltuieli al 

gospodăriei. După caz, membrii gospodăriei lucrează împreună terenul sau cresc animale, 

consumă şi valorifică în comun produsele obţinute. Gospodăria poate fi compusă şi dintr-un 

grup de două sau mai multe persoane, cu sau fără copii, între care nu există legături de 

rudenie, dar care declară că, prin înţelegere, locuiesc împreună şi au buget comun. 

Persoanele care nu aparţin de altă gospodărie şi care locuiesc şi se gospodăresc singure se 

consideră gospodării formate dintr-o singură persoană. 

Se consideră membri ai gospodăriei și sunt înregistrați în aplicație:  

• persoanele prezente, cele temporar absente sau plecate pentru o perioadă mai 

îndelungată din gospodărie, dar nu mai mare de 12 luni (la studii în alte localităţi, în 

vacanţă, la rude, la case de odihnă, internate în spitale sau în sanatorii); 

• persoanele plecate la lucru (în ţară sau străinătate), care nu au format o altă gospodărie 

sau nu şi-au stabilit domiciliul în altă localitate, care nu lipsesc din gospodărie o 

perioadă mai mare de 12 luni; 

• persoanele instituţionalizate (centre rezidenţiale destinate copilului, persoanei adulte cu 

dizabilităţi, persoanelor vârstnice etc. cum ar fi: centre de plasament, centre de îngrijire 

şi asistenţă, cămine de bătrâni,  mănăstire etc.) care fac parte din gospodărie, sunt 

absente în luna de referinţă, dar nu lipsesc din gospodărie o perioadă mai mare de 12 

luni; 

4. ORGANIZAREA COLECTĂRII DATELOR  
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• persoanele private de libertate (în detenţie sau arestate) care fac parte din gospodărie, 

sunt absente în perioada de colectare a datelor, dar nu lipsesc din gospodărie o perioadă 

mai mare de 12 luni; 

• bătrânii şi alte persoane aflate în întreţinerea gospodăriei; 

• se înregistrează ca membri ai gospodăriei și părinții copiilor din respectiva gospodărie 

chiar dacă aceștia nu sunt prezenți în gospodărie sau nu au fost prezenți niciodată. 

NU se consideră membri ai gospodăriei şi nu sunt înregistrați în aplicație:  

• persoanele aflate în gazdă sau cu chirie, precum şi persoanele angajate pentru 

efectuarea de servicii în gospodărie, în general  persoanele care nu au buget comun cu 

membrii gospodăriei; 

• oaspeţii care se află temporar în gospodărie. Copiii aflați în vacanță la bunici  nu sunt 

înregistrați în aplicație.    

Persoanele care locuiesc permanent în unităţi de locuit în comun (cămine de 

bătrâni, pentru persoane cu dizabilități, sanatorii etc.) sau în locuinţe sezoniere nu 

sunt cuprinse în anchetă. 

 

Sectorizarea geografică  

Pentru mediul rural  

• Se vor intervieva toate gospodăriile identificate la toate adresele din fiecare localitate 

precum și locuințele improvizate sau fără adresă. 

Pentru mediul urban  

• Lucrătorul comunitar/operatorul de teren va merge la adresele gospodăriilor aflate în 

lista pe care o va primi de la coordonatorul zonal. Această listă a fost întocmită de INS 

din bazele de date existente; 

• În cazul în care locuinţele se află în blocuri cu mai multe locuinţe şi nu în case 

individuale, lucrătorul comunitar/operatorul de teren va lua legătura cu administratorul 

de bloc pentru identificarea locuinţelor ocupate şi în care există copii. În lista cu adrese, 

primită de la coordonatorul zonal, blocurile de locuinţe vor fi marcate distinct; 

Sectorizarea în mediul urban s-a realizat prin mediul GIS1 , conform zonării stabilite de ISJ 

Bacău. Astfel, au fost identificate străzile şi numerele administrative ale clădirilor ce urmează 

a fi recenzate, apoi au fost grupate după adresele utilizate la RPL 2011. 

Delimitarea zonelor care fac obiectul recensământului comunitar va fi vizibilă în aplicaţia 

AURORA, prin livrarea de către INS a coordonatelor geografice care se suprapun peste 

Google Earth, localizând sectoarele de recensământ comunitar. 

Indiferent de mediul de rezidenţă (urban sau rural), în situaţia locuinţelor improvizate care 

nu figurează în lista gospodăriilor, lucrătorul comunitar/operatorul de teren va înregistra  

 

1 GIS – Sisteme Informaţionale Geografice 
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aceste locuinţe în funcţie de reperele din aplicaţia AURORA (de exemplu: locuinţa improvizat 

[se află la 50m de intersecţia străzii X cu strada Y). 

 

Etapele colectării datelor  

La momentul vizitei în gospodărie în vederea colectării datelor, lucrătorii comunitari/ 

operatorii de teren vor respecta următoarele etape: 

1. Se vor legitima; vor prezenta adeverinţa/legitimaţia şi cartea de identitate; 

2. Explică, pe scurt, scopul recensământului comunitar şi necesitatea acestuia; Subliniază 

de la început durata relativ redusă de timp necesară interviului şi explică importanţa 

colaborării sincere, pentru că de completarea chestionarelor cu informaţii corecte 

furnizate de persoanele intervievate depinde în mare măsură obţinerea unei imagini 

fidele asupra nevoilor individuale de furnizare de servicii sociale într-o abordare 

integrată. Interviul durează între 10 şi 50 minute (în funcţie de numărul de membri ai 

gospodăriei şi de vulnerabilităţile identificate). 

3. Se asigură că fiecare persoană intervievată este convinsă că ancheta nu urmăreşte 

scopuri care ar leza cât de puţin interesele sale personale sau familiale, că aceasta se 

efectuează în interesul general al comunităţii. Precizează că informaţiile individuale au un 

caracter confidenţial, neputând fi utilizate în nici un fel ca documente justificative în faţa 

organelor de justiţie, administrative sau în alte situaţii. Este interzis să se solicite de la 

gospodării alte informaţii decât cele înscrise în chestionar. 

4. Solicită informaţii privind componenţa gospodăriei şi actele de identificare ale membrilor 

gospodăriei (de exemplu: certificat de naştere, buletin sau carnet de identitate, 

paşaport). Persoanele care nu au acte de identitate – se înregistrează exclusiv pe baza 

propriilor declarații.  

5. În mod obligatoriu se completează părinții copiilor din gospodărie, chiar dacă aceștia nu 

locuiesc în gospodărie, nu și-au exercitat niciodată drepturile și obligațiile părintești sau 

sunt necunoscuți. Părinții care lipsesc sunt introduși la final, după ce sunt introduși toți 

ceilalți membrii din gospodărie. Pentru părinții necunoscuți se va înregistra Tată 

necunoscut, respectivă Mamă necunoscută în dreptul numelui.  

6. În cazul minorilor, solicită și respectiv completează acordul părinţilor/reprezentantului 

legal.  În cazul copiilor care au împlinit 14 ani se solicită și respectiv se completează și 

acordul copilului în cazul în care va participa la interviu. 

7. În cazul copiilor care nu au împlinit vârsta de 10 ani, solicită informaţii de la persoana 

adultă care va furniza datele despre aceştia. 

8. Desfăşoară interviul cu fiecare membru al gospodăriei, în parte, inclusiv cu fiecare copil 

de 10 ani și peste pentru care există un acord scris. Răspunsurile copilului cu vârsta 

cuprinsă între 10 şi 14 ani vor fi luate în considerare ţinându-se seama de vârsta si 

gradul de maturitate al acestuia.  
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9. Pentru completarea chestionarului, secţiunea referitoare la evaluarea stării de sănătate a 

copiilor – informaţii privind situaţia vaccinurilor, se solicită carnetul de vaccinuri pentru 

fiecare copil în cauză din cadul gospodăriei; 

10. Se solicită numele şi adresa medicului de familie în evidenţa căruia se află copiii; se 

explică faptul că aceste informaţii sunt necesare pentru confruntarea ulterioară a 

informaţiilor declarate de membrii gospodăriei cu informaţiile de la medicul de familie; 

11. La încheierea interviului, lucrătorul comunitar/operatorul de teren va mulţumi membrilor 

gospodăriei pentru pentru timpul acordat şi pentru informaţiile furnizate. 

 

Instrucţiuni generale referitoare la colectarea datelor: 

• Persoanele greu de găsit, care lucrează în schimburi/ture2 – se va lăsa la domiciliu/ 

reședința acestora, datele de contact cu rugamănintea de a fi contactat(ă) în mod direct 

sau prin intermediul primăriei în vederea stabilirii de comun acorda a unui interval de 

timp pentru stabilirea unei întâlniri ulterioare. 

• Pentru a obţine răspunsuri exacte şi sincere, întrebările să fie clar formulate şi adresate 

în mod politicos. Indiferent de atitudinea gospodăriei, pe tot parcursul vizitei se impune 

un comportament corect şi politicos, fiind convinşi că gradul de participare al 

persoanelor din gospodărie la recensământ comunitar şi solicitudinea cu care vor 

răspunde depind în cea mai mare măsură de lucrătorul comunitar/operatorul de teren. 

• În cazul întrebărilor cu mai multe variante de răspuns, să fie prezentate persoanei 

intervievate lista completă a acestora, în scopul alegerii variantei corecte. 

• Nu se întrerupe persoana intervievată înainte ca aceasta să termine formularea 

răspunsului, chiar dacă ezită (această ezitare se poate datora faptului cǎ respondentul 

încearcă să-şi amintească diferite aspecte legate de informaţiile solicitate). 

• Dacă se observă că persoana intervievată oferă un răspuns nehotărât, lucrătorul 

comunitar/operatorul de teren se va asigura că aceasta a înţeles întrebarea; persoana 

intervievată nu va fi contrazisă şi răspunsul său nu va fi pus la îndoială. Este foarte 

important ca pe tot parcursul interviului să rămâneţi imparţial în legătură cu răspunsurile 

şi comentariile persoanei intervievate, nearătându-vă surprinderea, aprobarea sau 

dezaprobarea în legătură cu subiectul abordat. Dacă întrebările nu au fost înţelese şi se 

primesc răspunsuri nerelevante nu se întrerupe persoana, dar se revene apoi cu tact la 

întrebarea iniţială cu încercarea de a o lămuri. 

• În cazul în care lucrătorul comunitar/operatorul de teren nu a obţinut toate informaţiile 

pentru finalizarea interviului, acesta are la dispoziţie 14 zile pentru revenirea la adresă şi 

încheierea procedurii de colectare a datelor din respectiva gospodărie; 

• În caz de refuz de răspuns sau răspuns eronat la întrebări, lucrătorul 

comunitar/operatorul de teren va reformula întrebarea, oferind informaţii suplimentare, 

astfel încât să obţină răspuns fără denaturarea/influenţarea sensului întrebării; 

 
2 Această recomandare se aplică în cazul în care nu puteți identifica nici o persoană la adresa vizitată.   
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• În cazul unui refuz de răspuns definitiv al gospodăriei, se va menţiona distinct situaţia în 

fişa gospodăriilor; 

• În cazul în care intervin modificări în situația gospodăriei3, trebuie revenit la adresa 

respectivă și re-aplicată Aurora pentru identificarea completă a vulnerabilităților. 

• Lucrătorul comunitar/operatorul de teren va menține permanent legătura cu 

coordonatorul zonal pentru  asigurarea furnizării serviciilor și pentru comunicarea 

problemelor/ succeselor înregistrate pe teren. 

 

Situații particulare: 

• Se vor înregistra copiii și persoanele adulte cu deficiențe mintale severe (care nu pot da 

răspunsuri corecte) – pe baza declarațiilor celorlați membrii ai gospodăriei sau ale 

persoanelor cu care aceștia conviețuiesc și a consultării certificatelor de naștere, 

respectiv a actelor de identitate; 

• persoanele care nu știu să citească și să scrie – pot solicita prezența unui cunoscut de-al 

lor (vecin, rudă) care să le ajute să cunoască și să înțeleagă obiectivul recensământului 

comunitar și tipul de informații necesare.  

 

Date privind interviul 
 

Orice vizită la adresă trebuie să fie menţionată în fișa gospodăriilor – Anexa 2. 

 

Un chestionar valid are RI=1, NRG>0 şi NRGL >0!. unde NRG reprezintă numărul de 

gospodării din locuință și NRGL – numărul de ordine al gospodăriei în cadrul locuinței 

Se marchează în căsuţa RI codul 

corespunzător uneia dintre situaţiile care 

exprimă participarea gospodăriei la 

anchetă, după cum urmează: 

Acceptă interviul – codul 1: persoanele 

din gospodărie au acceptat să răspundă la 

interviu; 

Gospodărie contactată, refuză interviul 

– codul 2: gospodăria contactată în mod repetat a refuzat interviul; 

Gospodărie plecată din localitate toată luna – codul 3: toţi membrii gospodăriei sunt 

declaraţi absenţi pentru o perioadă de o lună de zile  sau mai mare de către diverse persoane 

(de regulă vecinii sau administratorii de bloc); 

Gospodărie prezentă dar imposibil de contactat – codul 4: încercările de contactare 

indică prezenţa gospodăriei, dar din informaţiile obţinute de la alte persoane (vecini, 

 
3 De exemplu anumiți membri ai gospodăriei revin după o anumită perioadă. 

Rezultatul interviului    
|___| RI 

 
 1 – acceptă interviul 
 2 – gospodărie contactată dar refuză interviul 
 3 – gospodărie plecată din localitate toată luna 
 4 – gospodărie prezentă dar imposibil de contactat 
 5 – locuinţă inexistentă 
 6 – locuinţă neocupată 
 7 – locuinţă sezonieră 
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administratori de bloc, rude sau prieteni) reiese imposibilitatea realizării interviului 

(persoane care nu răspund când sunt căutate, persoane singure care lipsesc tot timpul zilei, 

etc.); 

Locuinţă inexistentă – codul 5: la adresa contactată nu există nici o locuinţă; 

Locuinţă neocupată – codul 6: la adresa contactată există o locuinţă, dar nici o gospodărie; 

Locuinţă sezonieră (secundară) – codul 7: locuinţa face obiectul unei gospodării pentru o 

perioadă variabilă de timp pe parcursul unui an (case de odihnă ale cetăţenilor, a doua 

locuinţă nelocuită în mod obişnuit, case din vii sau livezi, a doua locuinţă a unei gospodării 

situată pe acelaşi teren, locuinţa ocupată de o persoană care lucrează în altă localitate decât 

cea în care îşi are reşedinţa principală - dacă această a doua locuinţă a persoanei, diferită de 

cea de dominciliu, este inclusă în cercetare, ea va fi declarată sezonieră, locuinţa situată în 

magazinul unui comerciant, folosită ocazional - dacă comerciantul are o altă reşedinţă 

principală această locuinţă din magazin este considerată sezonieră). !!! Locuinţele închiriate 

persoanelor care nu au domiciliul în România sau locuinţele proprietate de stat sau ale 

întreprinderilor, organizaţiilor obşteşti, etc., destinate a fi locuite, se consideră a fi 

permanente dacă sunt închiriate. 

Persoanele care locuiesc în locuinţe sezoniere nu sunt cuprinse în anchetă. 

Dacă la ”Rezultatul interviului” (RI) este unul din codurile de la 2 la 7, se completează 

toate datele pe Fișa de eșantionare şi se trece la gospodăria următoare (Anexă la 

acest material). Trebuie să existe o situaţie clară pentru fiecare locuinţă din lista cu 

adrese primită. 

În cazul în care RI=1 lucrătorul comunitar/operatorul de teren va înregistra gospodăria în 

aplicația AURORA.  

 

Indicatori de performanţă  

Activitatea lucrătorilor comunitari, a operatorilor de teren și a coordonatorilor va fi evaluată 

pe baza următorilor indicatori de performanţă: 

• Număr de refuzuri - îndeplinirea numărului minim de gospodării (număr chestionare 

complete și finalizate în aplicație). 

• Rata de completare a gospodăriilor – acei lucrători comunitari/operatori de teren care 

vor contribui doar la activitatea de colectare a datelor vor primi de la coordonatorul 

județean un număr de gospodării de intervievat în perioada de colectare a datelor. Aceiași 

lucrători comunitari/operatori de teren vor primi un plan de completare a chestionarelor 

(exemplu: până la 15 iulie 2015, 20% din total gospodăriilor din fiecare comunitate).  

• Respectarea regulei celor 3 vizite pentru identificarea adresei din eşantion – este 

important ca cele 3 vizite să fie efectuate la ore diferite şi în cel puţin 2 zile diferite. 
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Alte recomandări generale pentru 
lucrătorii comunitari/operatorii de 
teren 

 

Toate informațiile colectate în cadrul anchetei se culeg prin metoda interviului față-în-față, 

prin vizitarea fiecărei adrese. În momentul creării fiecărui chestionar, aplicația ia prin GPS 

adresa vizitată. În cazul anumitor întrebări, este necesară validarea informațiilor cu 

profesioniștii din comunitate (medic, reprezentanți ai școlii). 

Volumul şi calitatea informaţiilor colectate prin anchetă depind în cea mai mare măsură de 

pregătirea şi felul de a acţiona ale lucrătorului comunitar/ operatorului de interviu. 

Activitatea de colectare a datelor se va desfăşura sub directa supraveghere şi îndrumare a 

coordonatorului zonal de aspecte sociale, căruia/căreia îi veţi solicita orice lămurire asupra 

aspectelor de ordin organizatoric sau metodologic întâlnite pe teren. 

În perioada desfăşurării colectării datelor se vor avea în vedere următoarele acţiuni şi 

recomandări: 

• Înaintea lansării activităţii de teren se va primi de la coordonatorul zonal legitimaţia şi 

materialele auxiliare (actualele instrucțiuni, fișa de eșantionare, distribuția numărului de 

gospodării pe fiecare localitate a proiectului). 

• Se va primi de la coordonator o mapă care va conţine: 

o Metodologia de recenzare 

o Fișa de eșantionare 

o Distribuția numărului de gospodării pe fiecare localitate 

o Adeverință/legitimație 

o Acordul de consimţământ al parintelui/reprezentantului legal pentru toți copiii, precum și 

cel al copilului peste 14 ani. 

Obligaţiile lucrătorului comunitar / operatorului de teren 

• acceptarea, sub semnătură, a recrutării sale ca lucrător comunitar/operator de teren; 

• participarea la instruirile organizate înaintea efectuării anchetei pe teren; 

• primirea, sub semnătură, a materialelor de anchetă şi folosirea cu grijă a acestora; 

• studierea cu atenţie a instrucţiunilor de completare a informațiilor şi respectarea 

prevederilor acestora (referință Manual); 

• asigurarea păstrǎrii caracterului confidenţial al datelor înregistrate; 

• intervievarea persoanelor declarante, cu multă atenţie, clar şi concis, şi evitarea 

discuţiilor în contradictoriu; 

• informarea permanentǎ a coordonatorului zonal privind stadiul acţiunilor de înregistrare 

a datelor din gospodării, în vederea realizării, cu operativitate şi eficienţă, a activităţilor 

de teren.  Procesul de comunicare și schimb de informații va respecta schema de la 

pagina 5. 
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• la cererea coordonatorului să predea la sfârșitul perioadei de colectării a datelor situaţia 

fiecărei gospodării vizitate centralizată în Fișa de eșantionare, să participe la verificarea 

realizată de către coordonator şi să efectueze toate corecturile sau completările indicate 

de acesta/aceasta.  

ATENȚIE! Se pot completa date în chestionar timp de 14 zile, după care 

chestionarul este șters automat dacă nu este finalizat. De asemenea, dacă 

chestionarul este finalizat, nu se mai pot opera modificări și nici nu mai poate fi șters. În 

situații excepționale, pentru ștergerea chestionarelor se poate contacta echipa de 

asistență tehnică de la București. 

Drepturile operatorului de teren 

• la finalul anchetei, lucrătorul comunitar/operatorul va primi feedback de la coordonatorul 

social, cu privire la performanţele sale.  
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Anexa 1. Elemente cheie de care se va ţine seama în colectarea de date 

• Prejudicii şi beneficii 

o evaluarea riscurilor şi beneficiilor printr-o analiză a situaţiei şi stabilirea unor 

metode în acest sens  

o minimizarea stresului 

o asigurarea securităţii/siguranţei şi protecţiei 

o codificarea datelor – protecţia datelor de identificare 

• Consimţământul informat 

o obţinerea consimţământului tuturor participanţilor 

o respectarea prevederilor legale în vigoare 

o la obţinerea consimţământului se va ţine seama de competenţe/capacitate 

o participarea este voluntară 

o consultări locale 

• Intimitate şi confidenţialitate 

o codificarea datelor 

o protocoale de stocare/protecţie/punere la dispoziţie a datelor 

o indicarea clară a persoanelor care au acces la date 

o asigurarea confidenţialităţii (grupuri deosebit de vulnerabile) 

o raportarea problemelor/măsurilor luate pentru a asigura intimitatea 

• Plată şi compensaţii 

o se va evita plata pentru a forţa, a face presiuni sau a mitui - pot fi 

distorsionate răspunsurile 

o se va lua în considerare contextul social şi cel cultural 

o strategii de evitare a dezamăgirii (evitarea promisiunilor) 

• Conflict de interese – identificarea unor posibile conflicte 

5. ANEXE  
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Anexa 2. Fișa gospodăriei  

 

 


