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Chestionar pentru gospodării  

  Nr. chest. |__|__|__|__| 

Codul intervievatorului: |__|__|__|__| Data: |__|__| Luna:|__|__|   2014 

Vizita la care a fost realizat interviul |__| Ora începerii interviului: |__|__|:|__|__| 

 

Numele meu este  … .  Eu sunt operator de interviu la Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing „CBS 

AXA”. Noi suntem o organizatie  independenta de cercetare. La moment noi conducem o cercetare a 

gospodariilor pentru a investiga problemele sociale legate de aprovizionarea cu apa şi starea sanitară. Noi 

intervievăm un număr mare de gospodării despre nevoile şi problemele lor. Familia Dvs. a fost selectată 

pentru interviu la întamplare. Noi garantăm că nici o informaţie personală despre Dvs. nu va fi divulgată iar 

parerile Dvs. vor fi analizate împreună cu părerile altor familii. Numai datele statistice şi informaţia generală 

vor fi folosite pentru a determina situaţia generală. 

 

W1. Localitatea: ________________________ |__|__|   

W2. Raionul:      ________________________ |__|__|   
 

W3. Tipul clădirii  

1. casă pe pământ cu un singur etaj Treci la W 5. 

2. casă pe pământ cu două sau mai multe etaje Treci la W 5. 

3. o parte din casă pe pământ  Treci la W 5. 

4. apartament în bloc  Treci la W 4 

5. altele (specificati_________________________) |__|__|    
 

W4.  (Dacă apartament în bloc)   

1. Câte etaje are clădirea în care locuiţi?  |__|__| 

2. La ce etaj locuiţi? |__|__| 

3. Câte familii, inclusiv şi familia Dvs.,  locuiesc în acest apartament? |__|__| 
 

W5. Câte persoane sunt în gospodărie şi ce vârste au?  

(SE TREC TOŢI MEMBRII FAMILIEI, ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A VÂRSTEI ACESTORA.) 

COD PRENUME VÂRSTĂ 
GEN 

Masculin Feminin 

Respondent 1  |___|___| 1 2 

Persoana 2  |___|___| 1 2 

Persoana 3  |___|___| 1 2 

Persoana 4  |___|___| 1 2 

Persoana 5  |___|___| 1 2 

Persoana 6  |___|___| 1 2 

Persoana 7  |___|___| 1 2 

Persoana 8  |___|___| 1 2 

Persoana 9  |___|___| 1 2 

Persoana 10  |___|___| 1 2 

Total Persoane  |___|___|   
   

W6. Care este poziţia Dvs. în 

gospodărie (marcaţi una): 

Capul gospodăriei 1 

Soţul / soţia capului gospodăriei 2 

Membru al gospodăriei (trebuie să aibă 15 ani şi mai mult) 3 
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W7. Care este 

cel mai înalt nivel 

de studii, obţinut 

de Dvs.…   

Fără studii, primare nefinisate (până la 4 clase) 1 

Primare (4 clase) 2 

Studii medii incomplete (9 clase) 3 

Şcoală generală (10-11 clase) 4 

Liceu (12 clase) 5 

Şcoală de meserii (1 an de studii) 6 

Școală profesională (tehnicum) (3 ani de studii) 7 

Colegiu (2-5 ani de studii) 8 

Studii superioare incomplete (licență) (3-4 ani ) 9 

Studii superioare complete (masterat) (5-6 ani) 10 

Master, doctorat 11 
 

W8. Care este ocupaţia Dvs. de bază în Republica Moldova în prezent?  

Am afacere proprie 1 Şomer 7 

Director, director adjunct  2 Elev/student  8 

Specialist cu studii superioare sau medii de specialitate  3 Pensionar/invalid  9 

Angajat în sfera non-agricolă 4 Concediu de maternitate/casnică 10 

Angajat în agricultură 5 Muncesc peste hotare 11 

Muncitor ocazional (cu ziua) 6 Altceva (ce anume?) ___________ |_|_| 
 

W9. Care este venitul mediu lunar a gospodăriei Dvs. (de la toate sursele de venit)?   

|__|__|__|__|__|__| lei   
 

 

A. CONDIŢII DE APROVIZIONARE CU APĂ  
 

A 1. Puteţi să ne spuneţi care este principala sursă de apă pe care o folosiţi pentru diferite scopuri?   

Să începem cu apa pe care o folosiţi pentru 

băut. Care este principala sursă de apă 

pentru băut pentru membrii gospodăriei 

Dvs.? 

a) Apă de 

băut / 

potabilă 

/gătit 

b) Apă 

pentru 

baie 

igienă 

c) Apă 

pentru / 

spălat rufele 

şi igiena 

prin casă 

d) Apă 

pentru 

Irigare  

e) Apă 

pentru 

animal

e 

f)Altele  

Aprovizionarea 

cu apă prin 

conductă  

1. în casă (robinet intern) 1 1 1 1 1 1 

2. în curte (robinet extern) 2 2 2 2 2 2 

3. în afara curţii (în stradă) 3 3 3 3 3 3 

Fântână 

(arteziana) 

4. Privată 4 4 4 4 4 4 

5. Publică 5 5 5 5 5 5 

Sondă  6. Privată  6 6 6 6 6 6 

7. Publică 7 7 7 7 7 7 

8. Apă de suprafaţă (rîu, lac sau alte bazine 

naturale) 
8 8 8 8 8 8 

9. Apă de ploaie care se acumulează într-un 

rezervoar  
9 9 9 9 9 9 

10. Apă adusă cu cisterna auto depozitată în 

Rezervoar  
10 10 10 10 10 10 

11. Apa îmbuteliată  11 11 11 11 11 11 

12. Altele (specificaţi ____________________) |__|__| |__|__| |__|__| |__|__ |__|__ |__|__| 
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A 2. Spuneţi-mi vă rog, pentru fiecare sursă care este cantitatea de apă consumată pe zi de către gospodăria 

Dvs, din sursa dată? (pentru respondenţii care au apeduct întrebaţi pe lună consumul de apă, pentru respondenţii care 

nu sunt conectaţi la apeduct întrebaţi zilnic care este consumul aproximativ şi înmulţiţi la 30 de zile). 

A 3. Spuneţi-mi vă  rog, cînd, în care anotimpuri, Dvs. utilizaţi sursele date de apă cel mai des? 

ATENŢIE OPERATOR!!! Puneţi codurile anotimpurilor pentru fiecare sursă de apă. 1. Tot timpul anului, 

2.  Iarna, 3. Primăvara, 4. Vara, 5. Toamna, 99. Niciodată nu utilizez această sursă de apă. 

 A2 A3 

Aprovizionarea cu apă 

prin conductă  

1. în casă (robinet intern) |__|__|__|__| litri  

2. în curte (robinet extern) |__|__|__|__| litri  

3. în afara curţii (în stradă) |__|__|__|__| litri  

Fântână (arteziana) 4. Privată |__|__|__|__| litri  

5. Publică |__|__|__|__| litri  

Sondă  6. Privată  |__|__|__|__| litri  

7. Publică |__|__|__|__| litri  

8. Apă de suprafaţă (rîu, lac sau alte bazine naturale) |__|__|__|__| litri  

9. Apă de ploaie care se acumulează într-un rezervoar  |__|__|__|__| litri  

10. Apă adusă cu cisterna auto depozitată în Rezervoar  |__|__|__|__| litri  

11. Apă îmbuteliată  |__|__|__|__| litri  

12. Altele (specificaţi _________________________________): |__|__|__|__| litri  

13. Total  |__|__|__|__| litri  

INTERVIEVATOR! [Vă rugăm să calculați consumul mediu de apă) Pentru toţi respondenţii. După 

următoarea formulă A2.13/W5 Total/30 zile  şi să notaţi rezultatul. |__|__| 
Dacă rezultatul indică mai puțin de 90 litri per persoană pe zi, adresați A4. În caz contrar mergeți la A5. 

 

A 4. Consumul mediu de apă în Europa Centrală variază între 90 și 120 litri per persoană pe zi și este 

un pic mai mare în unele țări, cum ar fi Ucraina. Dvs. consumați, reieșind din datele care mi le-aţi 

indicat … litri / persoana / zi. Din ce cauză credeți că consumați atât de puțin? 

1. Nu am bani pentru a consuma și plăti pentru mai multă apă. Costul apei este foarte mare  

2. Nu am bani pentru a investi în baie/bucătărie/echipament, dacă ași fi avut acest echipament, 

ași fi consumat mai multă apă 

3. Altă explicație (notați) _____________________________________________________________ 
 

A 5. Pentru gospodăriile care se aprovizionează cu apă potabilă din fîntîni 

sau sondă răspuns 4,5,6,7, la întrebarea A1. Spuneţi-mi vă rog dacă gospodăria 

Dvs. este conectată la apă din fîntînă/sondă prin pompă? 

Da 1 

Nu 2 

NŞ/NR 3 

La întrebarile A6, A7 răspund toţi respondenţii care la întrebarea A1 au menţionat că sunt conectaţi 

la conducta de apă răspunsurile 1,2,3, sau au pompă în fîntînă/sondă răspuns 1 la întrebarea A5.  

Restul trec la întrebarea A14 
 

  Da Nu Nu există 

A 6. Spuneţi-mi vă 

rog dacă următoarele 

obiecte din 

gospodăria Dvs. sunt 

conectate la conductă 

sau la apă din 

fîntînă/sondă prin 

pompă: 

1. Robinet în curte (robinet extern) 1 2 3 

2. Un singur robinet în casă de la care poţi lua apă 1 2 3 

3. Un robinet şi chiuvetă în bucătărie 1 2 3 

4. Un robinet şi chiuvetă în baie 1 2 3 

5. Maşină de spălat rufe 1 2 3 

6. Cadă 1 2 3 

7. Cabină de duş 1 2 3 

8. Viceu conectat la apă 1 2 3 

9. Altele (menţionaţi vă rog care anume) _________________ 1 2 3 
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A 7. Cînd aţi 

făcut aceste 

conexiuni la 

robinet?  

Înainte de a vă conecta la sistemul de alimentare cu apă 1 

Imediat  după ce v-aţi conectat  la sistemul de alimentare cu apă 2 

Peste cîţiva ani după ce v-aţi conectat  la sistemul de alimentare cu apă 3 

Alta situaţie _________________________________ 4 

NŞ/NR 5 
 

Răspund doar respondenţii care au menţionat  că sunt conectaţi la conducta de apă, răspunsurile 

1,2,3, la întrebarea A1. Restul trec la întrebarea A14 
 

A 8. Apreciaţia vă rog 

care este calitatea apei pe 

care o consumaţi? 

Apreciind pe o scală de la 

1 la 5 calitatea apei pentru 

fiecare component. 

Siguranţă 
1. Nesigură de băut 2 3 4 5. Sigură de băut  

1 2 3 4 5 

Gust  
1. Gust rău 2 3 4 5. Gust bun  

1 2 3 4 5 

Miros 
1. Miros neplăcut 2 3 4 5.  Miros plăcut  

1 2 3 4 5 
 

A 9. Cît de des în 

ultimele 12 luni serviciul 

de aprovizonare cu apă a 

fost întrerupt? 

Nu au fost întreruperi în ultimele 12 luni 1 Treci la A11 

Mai des decît odată pe lună 2  

O dată pe lună 3  

Mai rar decît odată pe lună 4  

NŞ/NR 5  
 

A 10. În mediu pentru cît 

timp  se  întrerupea serviciul 

de aprovizonare cu apă în 

ultimele 12 luni?  

Mai puţin decît o zi 1 

Pentru o zi 2 

De la 2 pînă la 7 zile 3 

Mai mult de 7 zile 4 

Doar pentru perioada de iarnă 5 

NŞ/NR 6 
 

A 11. Aţi putea spune că 

aveţi apă îndeajuns? 

Suficient pe tot parcursul anului 1 

În unii ani este problema insuficienţei de apă 2 

În fiecare an apa lipseşte pentru mai puţin de 1 lună 3 

În fiecare an apa lipseşte pentru mai mult de 1 lună 4 

NŞ/NR 5 
 

A 12. Cum evaluaţi activitatea asociatiei 

consumatorilor de apă privind: 

Foarte 

bine 
Bine Mediu Rău 

Foarte 

rău 

NŞ/ 

NR 

1. Transparenţă (Înseamnă că asociaţia 

consumatorilor de apă vă informează despre 

activităţile sale, buget, statutul financiar, sistemul 

tarifar, calitatea apei, şi că toate informaţiile sunt 

vizibile şi accesibile) 

1 2 3 4 5 9 

2. Responsabilitate, înseamnă că toate reclamaţiile 

efectuate de cetăţeni au fost rezolvate 
1 2 3 4 5 9 

3. Participarea la luarea deciziilor, înseamnă că 

oamenii ca tine pot influenţa activităţile asociaţiei 

consumatorilor de apă, au oportunităţi de participare 

(de exemplu participarea la  Adunarile Generale a 

asociaţiei consumatorilor de apă) 

1 2 3 4 5 9 
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A 13. Consideraţi că 

nivelul Dvs de viaţă s-a 

îmbunătăţit din cauza că 

sunteţi conectaţi la conducta 

de apă? 

Este îmbunătăţită 1 

Este puţin îmbunătăţită 2 

Neschimbată 3 

Este puţin înrăutăţită 4 

Este înrăutăţită 5 

NŞ/NR 9 
 

Răspund doar respondenţii care au menţionat  că utilizează apă din alte surse decît apeduct răspunsurile 

4.5.6.7.8.9.10.11. la întrebarea A1. Respondenţii care sunt conectati la conducta de apă răspunsurile 1,2,3 la 

A1, dar în unele cazuri utilizează apă şi din alte surse decît apeduct răspund la întrebările de la A14 pînă 

la A17. Respondenţii care utilizează apa doar din apeduct trec la întrebarea D1 
 

A 14. Apreciaţia vă rog 

care este calitatea apei pe 

care o consumaţi? 

Apreciind pe o scală de la 

1 la 5 calitatea apei pentru 

fiecare component. 

Siguranţă 
1. Nesigură de băut  2 3 4 5 Sigură de băut 

1 2 3 4 5 

Gust  
1. Gust rău 2 3 4 5 Gust bun 

1 2 3 4 5 

Miros 
2. Miros neplăcut  2 3 4 5  Miros plăcut 

1 2 3 4 5 
 

A 15. Aţi putea spune că 

aveţi apă îndeajuns? 

Suficient pe tot parcursul anului 1 

În unii ani este problema insuficienţei de apă 2 

În fiecare an apa lipseşte pentru mai puţin de 1 lună 3 

În fiecare an apa lipseşte pentru mai mult de 1 lună 4 

NŞ/NR 5 
 

A 16. Aveţi careva probleme 

în ceea ce ţine de 

aprovizionarea cu apă din 

alte surse decît conductă? 

Nu există probleme 1 

Există Unele probleme din cauza efortului necesar 2 

Este necesar foarte mult efort (deoarece sursa de apă este 

departe ) 
3 

NŞ/NR 4 
 

A 17. Spuneţi-mi 

vă rog din ce cauză 

nu sunteţi la 

moment conectaţi la 

conducta de apă? 

Răspuns Multiplu 

este possibil 

Nu am nevoie de apă din conductă, avem destulă apă 1 

Aş dori să mă conectez, dar taxa pentru conectare este prea costisitoare 2 

Aş dori să mă conectez, dar costul pentru apa consumată este mare 3 

Aş dori să mă conectez la conducta de apă, dar nu aş accepta Asociaţia 

consumatorilor de apă 
4 

Aş dori ca apa să fie pompată prin conducte , dar nu am încredere în 

asociaţiile consumatorilor de apă 
5 

Alte …………………………….  

NŞ/NR 9 
 

SANITIZAREA ŞI CONDIŢIILE DE CANALIZARE 

 

D 1. Descrieţi vă rog 

care opţiuni de viceuri 

cunoaşteţi? Folositi 

instrucţiunile cu tipurile de 

veceuri pentru ca respondentul 

să poată să identifice tipul 

veceulului pe care le cunoaste  
Răspuns Multiplu 

Toaletă care se spală prin intermediul unui flux de apă sub presiune 1 

Toaletă care se spală cu căldarea 2 

Latrina cu podea si cabina 3 

Latrina cu podea, cabina si ventilare 4 

Latrina fără podea şi cabină 5 

Toaletă Ecosan  6 

Toaleta cu vas mobil/căldare 7 

Alt tip de veceu (notati raspunsul  __________________) 8 
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D 3. Ce fel de facilitate pentru toaletă are gospodăria Dvs. ? răspuns multiplu 

INTERVIEVATOR !!! DACĂ GOSPODĂRIA DISPUNE DE MAI MULTE TIPURI DE VICEURI 

RĂSPUNDEŢI LA ÎNTREBĂRILE D4, D5, DAR ÎN CAZUL ÎN CARE RESPONDENTUL A 

MENŢIONAT DOAR UN TIP DE VICEU TRECEŢI LA ÎNTREBAREA D6. 

D 4. Care din ele este utilizat cel mai des de către gospodăria Dvs.? 

Intervievator! Folositi instrucţiunile cu tipurile de veceuri pentru ca respondentul 

să poată să identifice tipul veceulului pe care îl are. Realizați fotografia) 
D3 D4 

Toaletă care se spală prin intermediul unui flux de apă sub presiune 1. 1. 

Toaletă care se spală cu căldarea 2. 2. 

Latrina cu podea si cabina 3. 3. 

Latrina cu podea, cabina si ventilare 4. 4. 

Latrina fără podea şi cabină 5. 5. 

Toaletă Ecosan  6. 6. 

Toaleta cu vas mobil/căldare 7. 7. 

Alt tip de veceu (notati raspunsul  __________________) 8. 8. 
 

D 5. Dacă gospodăria dispune de mai 

multe tipuri de viceuri , Cînd şi Cine cel 

mai des utilizează  viceurile din  

gospodăria dvs.? 

1. Cînd utilizaţi? 2. De către cine este utilizat 

mai des? 

Tot 

tim

pul 

Mai 

mult 

iarna 

Mai 

mult 

vara 

Toţi 

memb

rii 

Cop

ii 

Adulţ

ii 15-

65 

Persoa

nele în 

etate 

1. Toaletă care se spală prin intermediul 

unui flux de apă sub presiune 
1 2 3 1 2 3 4 

2. Toaletă care se spală cu căldarea 1 2 3 1 2 3 4 

3. Latrina cu podea si cabina 1 2 3 1 2 3 4 

4. Latrina cu podea, cabina si ventilare 1 2 3 1 2 3 4 

5. Latrina fără podea şi cabină 1 2 3 1 2 3 4 

6. Toaletă Ecosan 1 2 3 1 2 3 4 

7. Toaleta cu vas mobil/căldare 1 2 3 1 2 3 4 

8. Alt tip de veceu (notati raspunsul  

__________________) 
1 2 3 1 2 3 4 

Operator verificaţi dacă distanţa coincide întradevăr cu ceea ce a menţionat respondentul!!! 

La întrebarea D6 răspund doar respondenţii care au răsopuns 3,4 sau 5 la întrebarea D3  

D 6. Spuneţi-mi vă rog, care este 

distanţa de la fîntînă  pînă la toaletă? 

Pînă la 

10 metri 

10-20 

metri 

Mai mult 

de 20 metri 

NŞ/N

R 

Verificare: corecct 

Da Nu 

3. Latrina cu podea si cabina 1 2 3 4 1 2 

4. Latrina cu podea, cabina si ventilare 1 2 3 4 1 2 

5. Latrina fara podea si cabina 1 2 3 4 1 2 
 

  

D 2. Descrieţi vă rog care 

opţiuni de eliminare a 

apelor reziduale cunoaşteţi?   

Canalizare 1 

Fosă septică 2 

Hazna  3 

Fosă de infiltrare 4 

Altele 5 

NŞ/NR 6 
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D 7. Răspund doar 

cei care la întrebarea D3 

au răspund 1 sau 2. 

Atunci cînd spălaţi 

toaleta fie prin conductă 

fie cu căldarea unde se 

varsă apa?  

(Intervievator! Realizați 

fotografia) 

Prin ţevi  Canalizare centralizată 1 

Grădină, strada, groapă 2 

Fosă septică (Pereti si podele de beton, nămolul rămâne în rezervor, dar apa 

poate curge afară prin, prezenţa a 2 rezervoare) 

3 

Hazna (cu pereţi şi podele din beton, care trebuie golit uneori) 4 

Fosă de infiltrare (bazin cu pereţii din beton sau metal, iar podeaua din 

pietriş unde apa se poate scurge în sol) 
5 

Altele _________________________________________ 6 

NŞ/NR 99 
 

D 8. Unde 

se varsă 

apele 

reziduale 

utilizată 

la 

bucătărie, 

baie, 

spălarea 

rufelor? 

 Bucă

tărie 

Bai

e 

Spălarea 

Rufelor 

Grădină, strada, groapă 1 1 1 

Prin ţevi  Canalizare centralizată 2 2 2 

Grădină, strada, groapă 3 3 3 

Toalet 4 4 4 

Fosă septică (Pereti si podele de beton, nămolul rămâne în rezervor, dar 

apa poate curge afară prin, prezenţa a 2 rezervoare) 
5 5 5 

Hazna  (cu pereţi şi podele din beton, care trebuie golit uneori) 6 6 6 

Fosă de infiltrare (bazin cu pereţii din beton sau metal, iar podeaua din 

pietriş unde apa se poate scurge în sol) 
7 7 7 

Altele _________________________________________ 8 8 8 

NŞ/NR 99 99 99 
 

D 9. Aveţi careva 

probleme în ceea ce ţine 

de întreţinerea fosă 

septică, haznalei sau 

fosei de infiltrare? Este 

possibil Răspuns 

Multiplu  

Nu sunt probleme 1 

Deseori se înfundă, astupă 2 

Există miros urît 3 

Există o scurgere a apelor reziduale 4 

Trebuie des de golit, iar această procedură este costisitoare 5 

Altele ___________________________________________ 6 

NŞ/NR 9 
 

 

D 10. Ce faceţi atunci 

când rezervorul septic, 

haznaua, fosă de 

infiltrare se umple? 

După ce se umple îl astupăm şi construim altul 1 

Vine o maşina de curăţit 2 

O golim prin alte metode (notaţi metodele) _____________ 3 

Altă metodă ___________________________________________ 4 

NŞ/NR 9 
 

D 11. Cît de des goliţi 

rezervorul septic, 

haznaua, fosa de 

infiltrare? 

O dată pe an 1 

De 2 ori pe an  2 

O dată la 2 ani 3 

O dată la 3-5 ani 4 

Alta perioadă _____________________________________ 5 

Niciodată (Încă nu a fost golut) 6 

NŞ/NR 9 
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D 12. Cum aţi aprecia toaleta 

Dvs. din punctul de vedere al: 

Igienei şi 

protecţia sănătăţii  

Protecţia mediului 

înconjurătir 

Confortabil 

de  Utilizat 

Uşor de 

curăţat 

Foarte rău / nivel foarte scăzut 1 1 1 1 

Rău / nivel scăzut 2 2 2 2 

Nici bine /nici rău/ nivel mediu 3 3 3 3 

Bine  / nivel înalt 4 4 4 4 

Foarte bine / nivel foarte înalt 5 5 5 5 

NŞ/NR 6 6 6 6 
 

 

D 13. În ultimii trei ani cît de mult ai investit în construcţia, reparaţia, 

vopsirea şi golirea toaletei? (pentru veceul care este utilizat cel mai des) 
|__|__|__|__| lei 

D 14. În ultimii trei ani cît de mult ai investit în construcţia, reparaţia şi 

golirea fosă septică, haznalei şi a fosei de infiltrare ? 
|__|__|__|__| lei 

 

D 15. În următorii 3 ani aveţi 

planuri de a construi o toaletă mai 

bună şi să nu o mai utlizaţi pe aceasta 

din prezent. 

1. Da, voi construi o toaletă mai bună 1 

2. As dori, dar este prea scump şi greu 2 

3. Nu, toaleta mea este destul de bună 3 

4. Altele 4 

9. NŞ/NR 5 
 

D 16. Spuneţi-mi vă 

rog, gospodăria dvs. ar 

fi dispusă să plătească 

pentru construcţia şi 

întreţinerea unei astfel 

de toalete? 

 Da  Nu  NŞ/NR 

1. Pentru o toaletă mai bună şi mai confortabilă 1 2 3 

2. Pentru o toaletă Ecosan 1 2 3 

3. Pentru o toaletă conectată la apă 1 2 3 

4. Pentru unfosă septică, hazna sau fosă de infiltrare 1 2 3 

5. Pentru conectare la sistemul de canalizare 1 2 3 
 

D 17. Există apă şi 

săpun pentru 

spălarea mîinilor 

după utilizarea 

toaletei? 

A. Operator Verificaţi 

Dacă există sau nu 

 Raspuns 

respondent 

Răspuns 

operator 

Sunt uşor disponibile şi apa şi săpunul 1 1 

În principiu sunt disponibile şi apa şi săpunul, dar 

azi nu sunt 

2 2 

Apa şi săpunul sunt disponibile, dar este dificil de 

utilizat (de ex. toaleta este departe) 
3 3 

Nu este disponibilă nici apa nici săpunul 4 4 

altele 5 5 
 

D 18. Cum 

credeţi Dvs. ce 

se poate de 

făcut ca apa 

potabilă din 

fîntini să fie 

bună, în 

siguranţă, 

neinfectată? 

 Da  Nu  NŞ/NR 

1. Apa de care dispune este bună nu este necesară nici o 

acţiune  

1 2 3 

2. Fîntina trebuie  întreţinută mereu cu grijă şi acoperită 1 2 3 

3. Apa trebuie fiartă 1 2 3 

4. Apa trebuie filtrată 1 2 3 

5. Construcţia toaletelor să fie cît mai departe de fîntînă 1 2 3 

6. Conectarea toaletelor la sistemul de canalizare 1 2 3 

7. Altceva  1 2 3 
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D 19.  Cât cheltuie gospodăria Dvs. în mediu pe lună pentru 

următoarele lucruri? 

lei NŞ/NR 

1. Toate tipurile de mâncare, în total |__|__|__|__|__|__| 9998 

2. Carne, pui, peşte, unt, lapte şi ouă  |__|__|__|__|__|__| 9998 

3. Îmbrăcăminte |__|__|__|__|__|__| 9998 

4. Electricitate |__|__|__|__|__|__| 9998 

5. Apă rece |__|__|__|__|__|__| 9998 

6. Apă caldă |__|__|__|__|__|__| 9998 

7. Canale de canalizare (orice metode) |__|__|__|__|__|__| 9998 

8. Colectarea deșeurilor solide |__|__|__|__|__|__| 9998 

9. Încălzire centrală |__|__|__|__|__|__| 9998 

10. Combustibil pentru încălzire şi mâncare (gaz natural) |__|__|__|__|__|__| 9998 

11. Televizor / Cablu TV |__|__|__|__|__|__| 9998 

12. Servicii telefonice fixe, mobile |__|__|__|__|__|__| 9998 

13. Plată pentru intreţinerea caselor |__|__|__|__|__|__| 9998 

14. Servicii medicale |__|__|__|__|__|__| 9998 

15. Transportare |__|__|__|__|__|__| 9998 

16. Educaţie |__|__|__|__|__|__| 9998 

17. Celebrări, recreare, distracţii, vacanta, concediu |__|__|__|__|__|__| 9998 

18. Altele |__|__|__|__|__|__| 9998 

Întrebări pentru respondenţi 

 

SĂ FIE COMPLETAT DE CĂTRE OPERATOR: 

 

Intervievator atenţie!!! asiguraţivă că aţi făcut o poză 

a veceului şi a fosei septic, a haznalei sau fosei de 

infiltrare 

3.Latrina 

cu 

podea si 

cabina 

4.Latrina 

cu podea, 

cabina si 

ventilare 

5.Latrin

a fara 

podea si 

cabina 

6. 

Toilet 

Ecosan 

G1. Din ce este construită 

cabina Veceului? 

Beton sau cărămizi 1 1 1 1 

Lemn 2 2 2 2 

Alt material ________________ 3 3 3 3 

G2. Care 

este tipul de 

ventilare la 

toaleta dvs. ? 

1. Există o ventilare (conductei 

montate în groapa)? 

Da 1 1 1 1 

Nu 2 2 2 2 

2. Există o 

ventilare în 

Cabină? 

Nu 1 1 1 1 

Fereastra trebuie să fie 

deschisă 

2 2 2 2 

Găuri de ventilaţie în pereţi 3 3 3 3 

Spaţiu Sub pavilion Pentru aer 4 4 4 4 

G3. Care 

este construcţia 

de finisare a 

toaletei? 

Lemn nu este nici un fel de finisaj 1 1 1 1 

Lemn + linoleum sau alt tip de finisaj 2 2 2 2 

Beton, nu este nici un fel de finisaj 3 3 3 3 

Beton + gresie,  linoleum sau alt tip de finisaj 4 4 4 4 

Altele  5 5 5 5 

G4. În caz că deţine fîntînă privată sau publică indicaţi vă rog 

dacă este protejată sau neprotejată? Rotiţi răspunsurile 
Protejată 1 

Neprotejată 2 
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G10. Apreciaţi vă rog, care 

este nivelul de curăţenie în 

preajma fosei septice, 

haznaulei sau a fosei de 

infiltrare? Răspuns multiplu 

Sistemul de evacuare a apelor reziduale este inconjurat de multă 

iarbă 

1 

În preajma sistemului de evacuare a apelor reziduale miroase urît 2 

Scurgerea apelor reziduale este vizibilă 3 

Curat / îngrijit 4 
 

G11. Bazându-te pe propriile 

impresii, gospodaria este săracă, medie 

sau bogată? 

Bogată 1 

Mediu 2 

Săracă 3 
 

G12. Cum aţi evalua standardele 

igienice ale casei? 

Bune 1 

Aşa şi aşa 2 

Proaste 3 

 

  

Observaţiile intervievatorului despre veceul 

respondentului 

3.Latrin

a cu 

podea 

si 

cabina 

4.Latrina 

cu 

podea, 

cabina si 

ventilare 

5.Latrin

a fara 

podea 

si 

cabina 

6.To

ilet 

Ecos

an 

G5. Apreciaţi vă rog, care este nivelul 

de curăţenie în viceul? 

 

Foarte murdar 1 1 1 1 

Murdar 2 2 2 2 

Curat 3 3 3 3 

Foarte curat 4 4 4 4 

NŞ/NR 9 9 9 9 

G6. Apreciaţi vă rog, în ce stare se 

află viceul, (stare proastă rupt planseul, 

uşa ruptă, sau lipseşte, stare bună toate 

piesele intacte, bine întretinute) ? 

Foarte proastă 1 1 1 1 

Proastă 2 2 2 2 

Bună 3 3 3 3 

Foarte bună 4 4 4 4 

NŞ/NR 9 9 9 9 

G7. Din ce 

aţi observat 

toaleta este 

dotată cu…? 

Scaun din ceramică, beton, lemn (banchetă) 1 1 1 1 

Placă din ceramică stătea ghemuit (Stil turcesc) 2 2 2 2 

O gaură în toaletă (planseu) 3 3 3 3 

  Altele 4 4 4 4 

G8. Dacă răspuns 1 sau 2 la  întrebarea G7 întrebaţi Scaunul 

sau placa are capac? 

Da 1 1 1 1 

Nu 2 2 2 2 

G9. Unde 

este situat 

veceul? 

Atasata de casa cu intrare din curte 1 1 1 1 

Atasata de casa cu intrare din casa 2 2 2 2 

Amplasata in casa 3 3 3 3 

Separat 4 4 4 4 
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Intervievator atenţie!!! asiguraţivă că aţi făcut o poză a veceului şi a fosei 

septic, a haznalei sau fosei de infiltrare 
 

G13. Aţi realizat poza la veceu? Da 1 

Nu 2 

 

G14. Dacă nu aţi 

realizat poza la veceu, De 

ce? 

Respondentul a refuzat 1 

Alte cauze _____________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

G15. Aţi realizat poza la sistem 

pentru evacuarea apelor reziduale? 

Da 1 

Nu 2 

 

G16. Dacă nu aţi 

realizat poza la sistem 

pentru evacuarea apelor 

reziduale, De ce? 

Respondentul a refuzat 1 

Sistemul nu este vizibil 2 

Nu exista sistem 3 

Alte cauze _____________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

Intervievator: Vă mulţumim pentru munca dumneavoastră! Vă rugăm să citiţi fraza următoare şi apoi să semnaţi.  

Declar că am realizat acest interviu în concordanţă cu instrucţiunile pentru intervievarea faţă în faţă cu un respondent care  a fost 

selectat conform instrucţiunilor de eşantionare.            

Numele operatorului __________________  Ora finisării interviului:                     Ora: |__|__|:|__|__| 



 12 

 


