INSTRUCŢIUNI PENTRU OPERATORI
I.Alegerea gospodăriei
Scurtă prezentare a temei cercetării
Acest interviu se realizează prin metoda interviului personal. Dvs. citiţi (fiecare cuvânt) întrebările, şi
marcaţi (codaţi) numărul răspunsului. Nu se admite realizarea anchetei de respondent de sine stătător.
Instrucţiuni referitor la completarea chestionarului
Operator întrebările din chestionar sunt repartizate pe capitole, fiecare capitol inclus în structura
chestionarului are o tematică aparte, şi întrebările pentru fiecare capitol au un caracter aparte. Avem un
chestionar de tip omnibus care cuprinde mai ulte tematici de cercetare din această cauză Dvs. Sunteţi
responsabil de faptul ca să –i puteţi capta atenţia respondentului atît timp cît adresaţi întrebările.
OPERATOR cititi cu atenţie instructiunile referitor la tipurile de veceuri ca să puteţi deosebi în teren:
1. Tipurile de veceuri
2. Tipurile de sisteme de evacuare a apelor reziduale
Alegerea gospodăriei
A. Mediul rural
Operatorul va primi străzi concrete şi numărul de chestionare, care vor fi efectuate pe o stradă.
Pasul statistic, cu care se vor selecta gospodăriile este 3, ex. 1, 4, 7 etc. dacă la gospodăria dată nu sa realizat
se merge la următoarea gospodărie vecină, pînă nu realizăm interviul, apoi reluăm pasul 3. În fişa de rută
se indică dacă a fost realizat interviul şi dacă nu a fost realizat, se indică, adresa şi motivul nerealizării şi se
va merge la următoarea gospodărie conform instrucţiunilor
Fiecare gospodărie contactată va fi înregistrată în fişa de rută, pentru a duce evidenţa tuturor
persoanelor şi gospodăriilor pe care le-aţi contactat. Astfel în fisa de rută pe care o s-o primiţi de la
coordonator, va trebui să o completaţi foarte atent şi corect fiindcă fişa de rută se va introduce în baza de
date, şi va deţine o informaţie de valoare.
Este obligatoriu până la returnarea chestionarelor la CBS-AXA pe versul fişei de rută să fie
desenată „harta” satului/străzilor pe care au fost realizate interviurile, pe care vor fi indicate toate clădirile,
inclusiv cele nelocuibile cum ar fi şcoala, magazin etc., şi menţionate într-o formă specială casele în care a
fost realizat interviul.
3

5

7

9

11

13

15

17

16

18
Şcoala

19

21

23

Str. Vasile Alecsandri
4

6

8

Interviu realizat

10

12

14

20

22

24

Interviu nerealizat

.
1

Selecţia persoanei
La întrebările din chestionar va răspunde capul gospodăriei, iar în lipsa acestuia va răspunde persona
care îl înlocuieste.
Atenţie!!! Se va indica obligatoriu în fişa de rută adresa şi motivul nerealizării. În cazul nerealizării
numărului total de interviuri, chestionarele rămase neîndeplinite se vor restitui cu cele îndeplinite în
mod obligatoriu.
Atenţie!!!: Dacă în urma verificării se depistează că gospodăria sau persoana au fost selectate cu încălcarea
instrucţiunilor, nu se va valida chestionarul dat. Se vor remunera doar chestionarele validate în urma verificării. În
cazul în care va fi depistat cel puţin un interviu falsificat, nu vor fi remunerate toate interviurile realizate de
operatorul dat.
Termenul limită de prezentare a chestionarelor: 5 zile de la data primirii îndreptării. Pentru orice
eventualitate anunţaţi din timp persoanele de contact:
Tel:
CBS AXA – 234987;
Managerul reţelei de operatori: Rotaru Andrei 069856956
Coordonator: Cantarji Vasile – 069345550
Aistent proiect: Batrinescu Veaceslav - 069532128
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Imagini Tipuri de veceuri, intrebari D1, D3
Tip
veceu
1

Toaletă
care se
spală
prin
intermed
iul unui
flux de
apă sub
presiune

Definitia

Imagine

(* Tradus din limba inglesa conform definitiei
« Programul comun de monitorizare », Joint
Monitoring Programme)

Toaleta (trage apa) folosește o cisternă sau
rezervor durabil pentru apa de spălare și un
închizător hidraulic (care este o țeavă în formă de
potcoavă mai jos de colacul toaletei sau toaleta
turcească) care previne trecerea muștelor și a
mirosurilor urîte.*

Option 1
2 Toaletă

care se
spală cu
căldarea

Option 2

Toileta cu scaun sau fara scaun, unde cisterna de
apa nu functioneza (rupt) sau nu este conectat cu
teva

Option 1

Option 2
3

3 Latrina

cu podea
si cabina

Latrina cu gaură în podea și lespede este o latrină
fără apă unde gaura este acoperită în întregime de
o lespede sau platformă care este ajustată la gaura
latrinei sau scaunul toaletei. Platforma trebuie să
fie solidă și poate fi confecționată din orice tip de
material (beton, bușteni cu pămînt sau noroi,
ciment,etc ) de vreme ce ea acoperă în mod
adecvat gaura fără ca să expună conținutul găurii
pe lîngă gaura latrinei sau cea a scaunului.*

cabină
podea

groapă

4 Latrina

cu
podea,
cabina si
ventilare

Latrina îmbunătățită cu ventilare este o latrină
fără apă, ventilată de o țeavă care se extinde
deasupra acoperișului latrinei. Capătul deschis al
țevii de ventilare este acoperit de o plasă de tifon
sau o plasă de muște.*

(ventilare)

1. Front view

(ventilare
din gropa)

2. Cross section view
4

5 Latrina

fara
podea si
cabina

Latrina fără podea și cabină (simplă) este o gaură
rudimentară fără gaura cu lespede, platformă sau
colac și suprastructură.

Example 1

6 Toaleta

Ecosan

Toaleta ecosan (uscata) este un system bazat pe
principiul de separare a urinei si a maselor fecale.
Forma vasului de toaleta permite aceasta
separarea. Toaleta Ecosan exclude utilizarea apei
pentru spalarea excretiilor umane. In urma
colectarii, depozitarii si igienizarii excretiilor
umane pe o perioda de timp necesara, intr-un
mediu usact, acestea se transforma in fertilizator
natural.

Example 2

(rezervor de
urina)

(camera de
mase fecale)

1. Front view

2. Cross section view
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7 Toileta

cu vas
mobil /
căldare

Toaleta cu vas mobil se referă la folosirea unei
găleți sau a unui alt container pentru retenția
fecalelor ( uneori a urinei și a materialului de
curățare anal) care sunt periodic extrase pentru
tratament, evacuare sau folosire în calitate de
îngrășăminte.*

Căldare (vas mobil)
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Sisteme pentru a evacua apele reziduale, intrebari D2, D7, D8

1

Sisteme pentru a evacua
apele reziduale

Definitia

Teava (canalizare)

Sistemul țevii de canalizare este un sistem
format din țevi de canalizare, deasemenea
numit și canalizare, care este proiectat pentru
colectarea excrementelor umane (fecale și
urina) și apa reziduală îndepărtîndu-le de
mediul casnic.*

Imagine

(* Tradus din limba inglesa conform definitiei
« Programul comun de monitorizare », Joint
Monitoring Programme)

Teava de canalizare

7

2

Teava (gradina, strada,
gropa)

3

Fosa septica

Se referă la excrementele sau apa
rezidualăfiind depozitat în mediul casnic sau
în apropierea lui (nu într-o groapă, fosă
septică sau canalizare). Apa reziduală poate
fi evacuată în stradă, curte/parcelă de
pămînt, canal deschis, șanț de scurgere, canal
de drenaj sau altă locație *
Fosa septică este un sistem de colectare a
excrementelor ce consistă dintr-un rezervor
impermeabil (cu pereții și fundul de beton
sau cărămidă) care este de regulă localizat
sub pămînt, departe de casă sau toaletă.
Nămol stau în rezervor, dar apa poate să se
scurgă printr-o țeavă și se infiltreaza apoi în
pămînt sau este evacuată în altă parte. Fosa
constă din 2 camere.

Nicio poza disponibila
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4

Hazna

Haznaua este o groapă-rezervor uneori din
beton sau cărămidă și de obicei acoperită cu
lespezi. Groapa este impermeabilă și
necesită sa fie eliberată frecvent.

5

Fosa de infiltrare

Fosa de infiltrare este acoperită (fund din
pămînt sau pietriș), are pereți permeabili care
permite apei să se îmbibe în pămînt.
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Observatiile intervievatorului G4,
Fîntini protejate şi neprotejate
Sursa de apă

Definitia

Imagine

(* Tradus din limba inglesa conform definitiei
« Programul comun de monitorizare », Joint
Monitoring Programme)

1

2

Artesiana protejată

Artesiana fara capac sau
neprotejată

Fîntîna protejată este o fîntînă care este
protejată de scurgerea apei printr-o
căptușeală sau ramă care este ridicată
deasupra nivelului pămîntului și o platform
care aduce înapoi apa vărsată din fîntînă. O
fîntînă protejată este deasemenea acoperită
pentru ca excrementele păsărilor și
animalelor să nu cadă în fîntînă.*

Ramă și capac

Aceasta este o fîntînă pentru care una din
următoarele condiții sunt adevărate: 1)
fîntîna nu este protejată de scurgerea apei
sau 2) fîntîna nu este protejată de
excrementele păsărilor și animalelor. Dacă cel
puțin una din aceste condiții este adevărată,
atunci fîntîna este neprotejată.*
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Amplasamentul toaletei, G9

Atasata de casa cu intrare din curte

Atasata de casa cu intrare din casa

Amplasata in casa

Separat
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