Ce aţi făcut?

Ce altceva aţi făcut?

Înregistraţi activităţile principale pentru fiecare
interval de 10 minute cuprins între orele 04.0007.00.
Intervalul
de timp

Numai câte o activitate pe fiecare rând.
Cod
Faceţi deosebire între deplasare(călătorie)
şi
motivul
care
a
determinat activitate*)
deplasarea(călătoria).

Unde eraţi?
Indicaţi locul sau mijlocul
de transport

Înregistraţi cea mai
importantă activitate
secundară (efectuată în
acelaşi timp).

Cod
activitate*)

Ex: acasă, acasă la
prieteni, la şcoală,
la serviciu, la
restaurant, la
magazin, pe jos, cu
bicicleta, cu
autobuzul

Cod*)

Acasă







04.10-04.20







04.20-04.30







04.30-04.40







04.40-04.50







04.50-05.00







05.00-05.10







05.10-05.20







05.20-05.30







05.30-05.40







05.40-05.50







05.50-06.00







06.00-06.10







06.10-06.20







06.20-06.30







04.00-04.10

Somn

0630-06.40

Igienă





Acasă



06.40-06.50

Îmbrăcat

 Vorbit cu soţul



Acasă



06.50-07.00

Gătit micul dejun

 Ascultat radioul



Acasă



Aţi fost singur sau cu cineva
cunoscut? (în activitatea principală)
marcaţi cu semnul ‘X’
Cu alţi membri ai gospodăriei

3

Copii
mai
mici
de 9
ani
4

Alţi
membri
ai
gospod
ăriei
5


























































Singur

Parten
er

Părinte

1

2







































Alte persoane
cunoscute

6




















Ce aţi făcut?

Ce altceva aţi făcut?

Înregistraţi activităţile principale pentru fiecare
interval de 10 minute cuprins între orele 07.0010.00.
Intervalul
de timp

Numai câte o activitate pe fiecare rând.
Cod
Faceţi deosebire între deplasare(călătorie)
şi
motivul
care
a
determinat activitate*)
deplasarea(călătoria).

Unde eraţi?
Indicaţi locul sau mijlocul
de transport

Înregistraţi cea mai
importantă activitate
secundară (efectuată în
acelaşi timp).

Cod
activitate*)

Ex: acasă, acasă la
prieteni, la şcoală,
la serviciu, la
restaurant, la
magazin, pe jos, cu
bicicleta, cu
autobuzul

Cod*)

Acasă



07.00-07.10

Am trezit copiii





07.10-07.20

Am luat micul dejun

 Am vorbit cu familia











07.20-07.30

--"--

--"--

07.30-07.40

Am strâns masa

 Am asacultat radioul





07.40-07.50

I-am ajutat pe copii să se îmbrace

 Am vorbit cu copiii





07.50-08.00

Ne-am dus la grădiniţă





Pe jos



08.00-08.10

M-am dus la serviciu

 Am citit un ziar



Autobuz



08.10-08.20

M-am dus la serviciu





--"--



08.20-08.30

Am lucrat





08.30-08.40







08.40-08.50







08.50-09.00







09.00-09.10







09.10-09.20







09.20-09.30







09.30-09.40







09.40-09.50







09.50-10.00







--"--

--"--

Locul de muncă



Aţi fost singur sau cu cineva
cunoscut? (în activitatea principală)
marcaţi cu semnul ‘X’
Cu alţi membri ai gospodăriei

3

Copii
mai
mici
de 9
ani
4

Alţi
membri
ai
gospod
ăriei
5


























































Singur

Parten
er

Părinte

1

2







































Alte persoane
cunoscute
6




















Ce aţi făcut?

Ce altceva aţi făcut?

Înregistraţi activităţile principale pentru fiecare
interval de 10 minute cuprins între orele 10.0013.00.
Intervalul
de timp

Numai câte o activitate pe fiecare rând.
Cod
Faceţi deosebire între deplasare(călătorie)
şi
motivul
care
a
determinat activitate*)
deplasarea(călătoria).

Unde eraţi?
Indicaţi locul sau mijlocul
de transport

Înregistraţi cea mai
importantă activitate
secundară (efectuată în
acelaşi timp).

Cod
activitate*)

Ex: acasă, acasă la
prieteni, la şcoală,
la serviciu, la
restaurant, la
magazin, pe jos, cu
bicicleta, cu
autobuzul

Cod*)

Locul de muncă



Aţi fost singur sau cu cineva
cunoscut? (în activitatea principală)
marcaţi cu semnul ‘X’
Cu alţi membri ai gospodăriei






















Pe jos



12.10-12.20

Pauza de masă: am cumpărat mâncare





Supermarket



12.20-12.30

Pauza de masă: m-am întors la
serviciu





Pe jos



12.30-12.40





Locul de muncă



12.40-12.50







12.50-13.00













10.20-10.30







10.30-10.40







10.40-10.50







10.50-11.00







11.00-11.10







11.10-11.20







11.20-11.30







 am vorbit cu colegii



Cantină



11.30-11.40

Pauza de masă: am mâncat

11.40-11.50

--"--



--"--



--"--



11.50-12.00

--"--



--"--



--"--






















2
























1

Pauza de masă: m-am dus la magazin

10.10-10.20




















Părinte

12.00-12.10



Am lucrat

Alţi
membri
ai
gospod
ăriei
5

Parten
er



















 Pauză de cafea*

10.00-10.10

3

Copii
mai
mici
de 9
ani
4

Singur

Alte persoane
cunoscute
6




















Ce aţi făcut?

Ce altceva aţi făcut?

Înregistraţi activităţile principale pentru fiecare
interval de 10 minute cuprins între orele 13.0016.00.
Intervalul
de timp

Numai câte o activitate pe fiecare rând.
Cod
Faceţi deosebire între deplasare(călătorie)
şi
motivul
care
a
determinat activitate*)
deplasarea(călătoria).

Unde eraţi?
Indicaţi locul sau mijlocul
de transport

Înregistraţi cea mai
importantă activitate
secundară (efectuată în
acelaşi timp).

Cod
activitate*)

Ex: acasă, acasă la
prieteni, la şcoală,
la serviciu, la
restaurant, la
magazin, pe jos, cu
bicicleta, cu
autobuzul

Cod*)

Locul de muncă







13.10-13.20







13.20-13.30







13.30-13.40







13.40-13.50







13.50-14.00







14.00-14.10







14.10-14.20







14.20-14.30







14.30-14.40







14.40-14.50







14.50-15.00







15.00-15.10







15.10-15.20







15.20-15.30







15.30-15.40







15.40-15.50







15.50-16.00







13.00-13.10

Am lucrat

Aţi fost singur sau cu cineva
cunoscut? (în activitatea principală)
marcaţi cu semnul ‘X’
Cu alţi membri ai gospodăriei

3

Copii
mai
mici
de 9
ani
4

Alţi
membri
ai
gospod
ăriei
5


























































Singur

Parten
er

Părinte

1

2







































Alte persoane
cunoscute
6




















Ce aţi făcut?

Ce altceva aţi făcut?

Înregistraţi activităţile principale pentru fiecare
interval de 10 minute cuprins între orele 16.0019.00.
Intervalul
de timp

16.00-16.10

Indicaţi locul sau mijlocul
de transport

Numai câte o activitate pe fiecare rând.
Cod
Faceţi deosebire între deplasare(călătorie)
şi
motivul
care
a
determinat activitate*)
deplasarea(călătoria).

Înregistraţi cea mai
importantă activitate
secundară (efectuată în
acelaşi timp).



Am planificat ziua de
naştere a copilului
-"-I-am ajutat pe copii să
se îmbrace

Ma-am dus de la serviciu la grădiniţă

16.10-16.20

--"--



Cod
activitate*)




Ex: acasă, acasă la
prieteni, la şcoală,
la serviciu, la
restaurant, la
magazin, pe jos, cu
bicicleta, cu
autobuzul

Cod*)

Autobuz



--"--





Grădiniţă



 Am vorbit cu copiii



Pe jos







Centru comercial



M-am dus acasă





Pe jos



17.00-17.10

I-am dus vecine produsele cumpărate





Acasă la vecină



17.10-17.20

Am pus produsele mele în frigider





Acasă



17.20-17.30

Am pregătit cina

16.20-16.30

Am vorbit cu copiii

16.30-16.40
16.40-16.50

M-am dus la băcănie
Am cumpărat mâncare pentru mine şi
vecină

16.50-17.00

17.30-17.40
17.40-17.50
17.50-18.00

--"-Am mâncat
--"--



Unde eraţi?

 Am ascultat radioul









 "- Am vorbit cu copiii

--





 "--

--





--









18.10-18.20

Am strâns masa

 "-

18.20-18.30

Am verificat e-mail-ul







18.30-18.40

Am privit televizorul cu familia

 Am împletit













18.00-18.10

--"--

18.40-18.50

--"--



18.50-19.00

--"--



--"---"--

Aţi fost singur sau cu cineva
cunoscut? (în activitatea principală)
marcaţi cu semnul ‘X’
Cu alţi membri ai gospodăriei

3

Copii
mai
mici
de 9
ani
4

Alţi
membri
ai
gospod
ăriei
5


























































Singur

Parten
er

Părinte

1

2







































Alte persoane
cunoscute
6




















Ce aţi făcut?

Ce altceva aţi făcut?

Înregistraţi activităţile principale pentru fiecare
interval de 10 minute cuprins între orele 19.0022.00.
Intervalul
de timp

Numai câte o activitate pe fiecare rând.
Faceţi deosebire între deplasare(călătorie)
şi motivul care a determinat
deplasarea(călătoria).

Cod
activitate*)

Unde eraţi?
Indicaţi locul sau mijlocul
de transport

Înregistraţi cea mai
importantă activitate
secundară (efectuată în
acelaşi timp).

Cod
activitate*)

Ex: acasă, acasă la
prieteni, la şcoală,
la serviciu, la
restaurant, la
magazin, pe jos, cu
bicicleta, cu
autobuzul

--"--







19.10-19.20

--"--







19.20-19.30

--"--







19.30-19.40

--"--







19.40-19.50

--"--







19.50-20.00

Am gătit paturile copiilor







20.00-20.10

Am călcat hainele copiilro pentru a
doua yi
Am băit copiii







 Am vorbit cu copiii





20.20-20.30







20.30-20.40







20.40-20.50







20.50-21.00

Am culcat copiii în pat







21.00-21.10

Am citit copiilor o poveste













 Am vorbit cu soţul





21.30-21.40







21.40-21.50







21.50-22.00







21.10-21.20
21.20-21.30

Am privit televizorul cu soţul

marcaţi cu semnul ‘X’

Cod*)

19.00-19.10

20.10-20.20

Aţi fost singur sau cu cineva
cunoscut? (în activitatea principală)
Cu alţi membri ai gospodăriei

3

Copii
mai
mici
de 9
ani
4

Alţi
membri
ai
gospod
ăriei
5


























































Singur

Parten
er

Părinte

1

2







































Alte persoane
cunoscute
6




















Ce aţi făcut?

Ce altceva aţi făcut?

Înregistraţi activităţile principale pentru fiecare
interval de 10 minute cuprins între orele 22.0001.00.
Intervalul
de timp

Numai câte o activitate pe fiecare rând.
Cod
Faceţi deosebire între deplasare(călătorie)
şi
motivul
care
a
determinat activitate*)
deplasarea(călătoria).

Unde eraţi?
Indicaţi locul sau mijlocul
de transport

Înregistraţi cea mai
importantă activitate
secundară (efectuată în
acelaşi timp).

Cod
activitate*)

Ex: acasă, acasă la
prieteni, la şcoală,
la serviciu, la
restaurant, la
magazin, pe jos, cu
bicicleta, cu
autobuzul





22.10-22.20







22.20-22.30









22.40-22.50

Pregătit hainele pentru a doua 
yi
Am planificat cu soţul plecarea 
la soacră
M-am culcat în pat






22.50-23.00

Somn







23.00-23.10







23.10-23.20







23.20-23.30







23.30-23.40







23.40-23.50







23.50-24.00







24.00-24.10







24.10-24.20







24.20-24.30







24.30-24.40







24.40-24.50







24.50-01.00







22.30-22.40

Băit

marcaţi cu semnul ‘X’

Cod*)



22.00-22.10

Aţi fost singur sau cu cineva
cunoscut? (în activitatea principală)
Cu alţi membri ai gospodăriei

3

Copii
mai
mici
de 9
ani
4

Alţi
membri
ai
gospod
ăriei
5


























































Singur

Parten
er

Părinte

1

2







































Alte persoane
cunoscute
6




















Ce aţi făcut?

Ce altceva aţi făcut?

Înregistraţi activităţile principale pentru fiecare
interval de 10 minute cuprins între orele 01.0004.00.
Intervalul
de timp

Numai câte o activitate pe fiecare rând.
Cod
Faceţi deosebire între deplasare(călătorie)
şi
motivul
care
a
determinat activitate*)
deplasarea(călătoria).

Unde eraţi?
Indicaţi locul sau mijlocul
de transport

Înregistraţi cea mai
importantă activitate
secundară (efectuată în
acelaşi timp).

Cod
activitate*)

Ex: acasă, acasă la
prieteni, la şcoală,
la serviciu, la
restaurant, la
magazin, pe jos, cu
bicicleta, cu
autobuzul

Aţi fost singur sau cu cineva
cunoscut? (în activitatea principală)
marcaţi cu semnul ‘X’

Cod*)

01.00-01.10







01.10-01.20







01.20-01.30







01.30-01.40







01.40-01.50







01.50-02.00







02.00-02.10







02.10-02.20







02.20-02.30







02.30-02.40







02.40-02.50







02.50-03.00







03.00-03.10







03.10-03.20







03.20-03.30







03.30-03.40







03.40-03.50







03.50-04.00







Cu alţi membri ai gospodăriei

3

Copii
mai
mici
de 9
ani
4

Alţi
membri
ai
gospod
ăriei
5


























































Singur

Parten
er

Părinte

1

2







































Alte persoane
cunoscute
6




















