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ROMÂNIA 

Institutul Na ţional de Statistică 

 

 
 
 

 

 

 

 

privind modific ările şi modul de completare a chestionarului 
individual (CI) al anchetei în anul 2006 

 
 

În anul 2006 fiecare chestionar individual (CI) conţine date de identificare, urmate de 103 întrebări 
(faţă de 97 întrebări, câte conţinea chestionarul din 2005), structurate în 13 capitole. 
Semnificaţiile notaţiilor utilizate în continuare sunt: 

➲  variabilă nou introdusă în chestionar; 
➳➳➳➳ variabilă modificată faţă de chestionarul din anul precedent. 

 
 

Atenţie!  
►Câmpurile altul/alta, prezente în diferite întrebări ESTE OBLIGATORIU s ă fie 
completate cât mai explicit, pentru a fi  analizate de către controlor şi încadrate, pe cât 
posibil, în variantele de răspuns existente la fiecare întrebare. 
 
►Încadrarea beneficiarilor de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat 
Este necesar să se ţină cont de următoarele aspecte: 
În sensul anchetei forţei de muncă europene, ca şi al anchetei AMIGO, se consideră că a 
lucrat, orice persoană care, în cursul celor 7 zile ale săptămânii de referinţă, adică 
săptămâna anterioară intervievării, de luni până duminică inclusiv, a desfăşurat, în mod 
regulat sau cu titlu excepţional o activitate economică producătoare de bunuri sau servicii, 
fie şi numai pentru o oră, ÎN SCOPUL OBŢINERII UNOR VENITURI SUB FORMĂ DE 
SALARII, PLATĂ IN NATURĂ SAU ALTE BENEFICII, chiar dacă acestea nu s-au încasat în 
cursul aceleiaşi săptămâni. 
Venitul minim garantat este un ajutor social plătit de către stat pentru familiile care fac 
parte din categoriile defavorizate. Ajutorul social nu este profit sau venit sub formă de 
salariu pentru munca depusă. Cele 70 de ore de muncă pe care aceste persoane trebuie 
să le presteze într-o lună în folosul comunităţii nu sunt aducătoare de profit.  
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La întrebarea 1 din chestionarul individual va răspunde cu « DA » numai persoana a 
cărei activitate se încadrează în definiţia de mai sus, indiferent dacă este sau nu 
beneficiară de ajutor social. Numărul orelor prestate numai în folosul comunităţii nu se 
iau în considerare la această întrebare, nici la întrebările I4, I27 (numărul de ore 
lucrate în activitatea principală) sau I28 (ore suplimentare), etc.  
Pentru beneficiarul de ajutor social care a avut un loc de muncă de la care a absentat 
temporar se va bifa la întrebarea I2 unul din codurile 1-8. 
La întrebarea I3 se va bifa unul din codurile 1-7, în funcţie de situaţia persoanei 
(exemplu:dacă se află în căutarea unui loc de muncă se va bifa codul 3, dacă beneficiază 
şi de ajutor social DE TIP PENSIE se va bifa codul 5, etc.).  
 
 
►Pentru activităţile codificate cu ACT=751, 752, 753 (“Administraţie publică şi 
apărare; asigurări sociale din sistemul public”) forma de proprietate a unităţii va fi 
obligatoriu PROP=5 (publică de interes naţional şi local). 
 
►Statutul principal în ultimele 3 luni (întrebarea I80). 

Interesează statutul principal, rezultat ca arc de timp (perioada cea mai lungă în 
ultimele 3 luni). Astfel, şomerii, pensionarii, elevii sau studenţii care au prestat o 
activitate ocazională au posibilitatea să-şi declarare statutul lor principal, respectiv cel 
de şomer, pensionar sau de elev/student. 
Atenţionarea de pe formular se referă la următoarele situaţii: 

• Dacă o persoană a avut un loc de muncă şi cu o săptămână sau două înaintea 
interviului s-a pensionat, statutul principal al acesteia va fi de pensionar. 

• Un şomer, care şi-a găsit în ultima lună un loc de muncă şi se consideră ca fiind de 
acum încolo persoană ocupată, se va declara cu statutul principal actual (cod 1). 

 
 

➳➳➳➳ I22 (MOPARM) “Care a fost motivul principal pentru care aţi lucrat cu program 
parţial ?” – s-a introdus codul: 6 “alte motive personale sau familiale” şi s-a modificat 
numerotarea variantelor de răspuns. 

 
➲  I28 (OSUPLIM) “Săptămâna trecută aţi efectuat ore suplimentare ?” – pentru 

persoanele (salariaţii) care au declarat că în săptămâna precedentă interviului au efectuat 

ore suplimentare în activitatea principală se va completa atât numărul total de ore 
suplimentare efectuate, cât şi numărul orelor suplimentare plătite. Orele lucrate în 

plus faţă de programul obişnuit al unei zile de lucru sunt considerate ore suplimentare, 

indiferent dacă sunt plătite sau nu. 

 

➳➳➳➳ I56 (MONLUCRUM)  “Care a fost motivul principal pentru care aţi încetat să 
lucraţi ?” - în locul variantei de răspuns “responsabilităţi familiale (inclusiv concediu de 

maternitate)”, s-au introdus codurile 9 “îngrijirea copilului” , 10 “îngrijirea 
persoanelor cu handicap”, 11 “îngrijirea persoanelor vârstnice”, 12 “alte 
responsabilităţi personale sau familiale”; 
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➳➳➳➳ I70 (METODM)  “Precizaţi care din următoarele metode de căutare a unui loc de 
muncă au fost folosite de dvs. în ultimele 4 săptămâni (inclusiv săptămâna de 
referinţă) pentru a găsi un loc de muncă.”  

Varianta de răspuns “aşteaptă rezultatul unui concurs pentru angajare”, s-a modificat în“ aşteaptă 

rezultatul unui concurs pentru angajare în sectorul public” - cod 15 şi “ aşteaptă rezultatul unui 

concurs pentru angajare în sectorul privat” - cod 16. 

 
➳➳➳➳ I81 (FINSCI) “În ultimele 4 săptămâni aţi urmat o formă de instruire în cadrul 

sistemului naţional de educaţie?” – s-a introdus codul: 2 “DA, eraţi în perioada 
vacanţei”   

Exemplu: În perioada vacanţei, unui elev din din clasa a VIIa i se atribuie codul 2. 

În cazul elevilor care termină clasa XII în iulie, se va bifa varianta de răspuns 3 (NU), începând din 

luna august a anului respectiv. 

 
►Durata totală a instruirii (întrebarea I84) se referă la durata formei de instruire 
(perioada deja încheiată, cât şi perioada următoare, până la finalizare), nu la timpul rămas 
până la terminarea acesteia. 

Exemplu: Pentru un elev care este în clasa a XI-a, corect se va bifa varianta de răspuns 7 «2 ani şi 

peste » (ţinând cont că forma de instruire este liceul, cu durata de 4-5 ani). Nu este vorba de timpul 

rămas până la terminarea liceului (varianta 6 « 1 an şi peste, dar mai puţin de 2 ani »). 

 

 
Modulul “CÂŞTIGURILE SALARIALE ” a fost introdus cu scopul de a colecta date 

privind câştigurile lunare nete realizate.  
Întrebările referitoare la nivelul câştigului se referă la luna precedentă celei în care se realizează 

interviurile. 

 
Atenţie! 

Persoanele care au mai multe locuri de muncă (desfăşoară activităţi secundare) vor 
completa informaţii referitoare la câştigurile realizate NUMAI ÎN ACTIVITATEA 
PRINCIPALĂ. 

 

Conceptele utilizate în acest modul: 
 

Salariat - este persoana care-şi exercită activitatea pe baza unui contract de muncă într-o 
unitate economică sau socială (indiferent de forma ei de proprietate) sau la persoane particulare, în 
schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu, plătit în bani sau în natură, sub formă de comision 
etc. 

Sunt asimilate salariaţilor şi următoarele categorii de persoane: ucenicii cu contract de 
ucenicie, angajaţii de probă remuneraţi, zilierii care au contract cu unitatea sau cu patronul pentru 
care lucrează, preoţii, pastorii, precum şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unei alte 
forme de acord de muncă, în regim de lucru similar celui de salariat (cu program de lucru organizat, 
pentru activitatea depusă primind o remuneraţie stabilită prin înţelegere scrisă sau verbală cu 
angajatorul). 
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Câştigul  reprezintă indicatorul care include, pe lângă salariul de încadrare, premii, 
stimulente, comisioane, plata orelor suplimentare, sporuri de orice fel, contravaloarea tichetelor de 
masă, drepturi de autor, bacşişuri etc. 

 
Câştigul poate fi sub formă bănească sau în natură. 

I.  Câştigul sub formă bănească se referă la sumele brute realizate în luna precedentă, atât 
pentru timpul lucrat, cât şi pentru timpul nelucrat (concediu de odihnă etc.), eventualele reţineri 
efectuate pe statul de plată pe care unii salariaţi le pot avea (pensia alimentară, rate pentru mărfuri 
sau locuinţe cumpărate, chirie etc.), ca şi eventualele deduceri personale. 

Se includ: 
 

a) Sumele plătite din fondul de salarii, din alte fonduri şi din profitul net al unit ăţii : 
• Sume încasate pentru timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru şi în cel suplimentar: 

- salariul de bază; 
- drepturi acordate pentru realizarea unor lucrări sau pentru desfăşurarea unor activităţi pe bază 

de contract (angajaţi zilieri sau temporari); 
- sumele acordate pentru orele prestate peste durata normală de lucru, inclusiv pentru orele 

lucrate sâmbăta, duminica şi în alte sărbători legale (ore suplimentare); 
- sume realizate prin plata cu ora, gărzi etc.; 
- salariile realizate de medici şi personalul sanitar de la policlinicile cu plată; 
- sumele încasate pentru cumulul de funcţii; 
- drepturi cuvenite prin exercitarea altor funcţii; 
- sumele încasate de către o persoană din gospodărie care are în îngrijire sau supraveghere 

permanentă minorul sau adultul handicapat care beneficiază de protecţie socială; 
- orice alte câştiguri în bani primite de către angajat de la angajator, ca plată a muncii. 

• Sporuri pentru: vechime în muncă, fidelitate, confidenţialitate, condiţii de muncă deosebite 
(condiţii de muncă grele, periculoase, nocive, penibile, lucrul în subteran, pe platformele 
marine de foraj şi extracţie, extracţie tiţei, construcţii hidroenergetice, santiere, activităţi 
desfăşurate în mediul rural sau zone izolate, lucrul în timpul nopţii, producţia de produse 
explozive), exercitarea unei funcţii suplimentare, cunoaşterea de limbi străine, doctorat. 

• Indemnizaţii şi alte drepturi: indemnizaţii de conducere, zbor, de profesor-diriginte, farmacist-
diriginte, asistent medical şef, medic inspector, inspector şcolar de specialitate etc., plus de 
acord, alte drepturi plătite pe baza unor acte normative specifice sau prevăzute în contractele 
colective de muncă, alte drepturi salariale neprevăzute în contractele colective de muncă şi 
ulterior negociate. 

• Sume încasate pentru timpul plătit, dar nelucrat: concediul de odihnă, zilele libere, sărbători, 
întreruperea lucrului din cauze ce nu sunt imputabile salariaţilor, scoaterea din producţie 
pentru cursuri de formare profesională continuă sau alte activităţi în favoarea unităţii etc. 

• Prime plătite din fondul de salarii, fie că au caracter permanet, fie ocazional. 
• Sume plătite salariaţilor ca stimulente din profitul net realizat de unitate. 
• Sume plătite (inclusiv drepturi în natură) din alte fonduri decât fondurile de salarii, inclusiv 

sumele încasate ca penalităţi, amenzi, despăgubiri, contribuţii, taxe şi cheltuieli de judecată şi 
necuvenite bugetului de stat, local sau fondurilor speciale; sumele plătite din fondul constituit ca 
urmare a confiscării şi valorificării de bunuri; sumele plătite direct din costuri pentru drepturile 
în natură sub formă de produse, chirie, combustibil, energie care se acordă în baza unor acte 
normative. 

Atenţie! 
Informaţiile referitoare la câştiguri se colectează pentru persoanele care au lucrat în 

luna precedentă, inclusiv pentru cele care se aflau în concediu de odihnă. Prin urmare, NU 
SE INCLUD sumele plătite din fondurile de  asigurări sociale şi anume: indemnizaţii pentru 
concedii de boală, indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor. 
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b) Alte sume care se includ în câştigul realizat: 
• Indemnizaţiile şi alte drepturi acordate pentru activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de 

demnitate publică (de exemplu, ministru, deputat, primar) stabilite conform legii; 
• Drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale 

cadrelor militare acordate potrivit legii;  
• Sumele aferente meditaţiilor acordate în particular; 
• Bacşişurile; 
• Alte drepturi şi indemnizaţii băneşti de natură salarială. 

 
II.  Câştigul în natur ă se referă la: 

• Produsele primite în natură (produse alimentare şi mărfuri nealimentare) sub formă de salariu, 
evaluate în lei la preţul de vânzare al unităţii; 

• Contravaloarea produselor şi serviciilor primite de salariaţi de la agenţii economici, în contul 
unor drepturi şi facilităţi legate de locul de muncă - reprezintă produsele şi serviciile obţinute 
gratuit sau cu reducere de preţ (evaluate la preţul de vânzare al unităţii), cum ar fi: 
- produse alimentare (contravaloarea alimentaţiei de protecţie, alocaţia individuală de hrană 

acordată sub forma tichetelor de masă, alocaţia zilnică de hrană pentru activitatea sportivă 
de performanţă, pentru personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
siguranţă naţională etc.); 

- cota parte a echipamentului de lucru suportat de unitate; 
- materiale igienico-sanitare suportate de unitate; 
- combustibil (lemne, cărbuni, deşeuri etc.); 
- energie electrică cu preţ redus sau gratuit; 
- abonamente şi costul convorbirilor telefonice, inclusiv telefon mobil şi cartele telefonice; 
- abonamente RTV gratuite; 
- bilete gratuite la teatre şi muzee; 
- chirii la locuinţe suportate de unităţi; 
- transportul la şi de la locul de muncă sau abonamente decontate total sau parţial de unităţi; 
- transportul pe căile ferate cu preţ redus sau gratuit; 
- folosirea în scop personal a vehiculelor din patrimoniul afacerii; 
- reduceri de preţuri şi tarife în cazul cumpărării unor bunuri sau prestării unor servicii oferite 

de unitate. 
 

Valoarea netă a câştigului  reprezintă echivalentul sumei rămase la dispoziţia 
salariatului  (inclusiv sumele pentru plata chiriei, eventualelor rate lunare) după plata impozitului şi 
a altor contribuţii către stat. 

 
 

➲  I97 (SALAR) “Luna trecută aţi avut statut de salariat ?”  
➲  I98 (LINTR)  “Luna trecută aţi lucrat întreaga lună ?” –se referă la perioada lucrată în 

luna anterioară, lună lucrată integral (toate zilele lucrătoare ale lunii) sau parţial. Dacă 

persoana nu a lucrat întreaga lună, se cere specificarea numărului de zile lucrate. 

Asiguraţi-vă că interlocutorul cunoaşte semnificaţia termenilor „câştig” şi „câştig net”. După 
oferirea explicaţiilor necesare, adresaţi-i întrebările referitoare la câştigul net.  
 

Atenţie! 
Zilele de concediu de odihnă efectuate luna trecută se consideră zile lucrate. 
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➲  I99 (NETA) “Puteţi indica valoarea netă a câştigului pe care l-aţi realizat luna 
trecută ?” se referă la câştigul realizat de persoana intervievată din activitatea principală 

desfăşurată în luna precedentă, aferent timpului lucrat (inclusiv concediul de odihnă). 
Pentru a putea răspunde la întrebare se poate sugera persoanelor intervievate să consulte 

eventualele documente justificative în care se găsesc aceste informaţii („fluturaşul” de salariu etc.), 
însă fără a cere imperativ acest lucru în cazul în care persoanele respective refuză sau manifestă 
reţineri din anumite motive. 

Atenţie! 
Sumele se înscriu în lei (RON), cu aliniere la dreapta. 
 
 

➲  I100 (INETA) “Vă rugăm să precizaţi intervalul în care s-a încadrat câştigul net realizat de 

dvs. în luna trecută:” 
Dacă persoana intervievată nu poate indica o sumă exactă, anchetatorul va trece la întrebarea 

INETA  referitoare la intervalele de câştiguri şi va solicita repondentului să identifice intervalul  în 
care se încadrează câştigul net realizat în luna precedentă, aferent timpului lucrat (inclusiv 
concediul de odihnă). 

Se marchează cu “X” la această întrebare căsuţa corespunzătoare intervalului în care se 
încadrează câştigul net obţinut. 

 
Atenţie! 

Trebuie insistat în discuţiile cu repondenţii pentru obţinerea sumelor exacte 
referitoare la câştigul net. Numai după epuizarea tuturor încercărilor de obţinere a acestor 
date se va apela la folosirea intervalelor de câştig (întrebarea INETA ). 

Pentru întrebarea referitoare la intervalele de încadrare se va înscrie un singur 
răspuns din cele 15 variante prezentate. 

 
 

➲  I101 (DIFICIL)  “Vă rugăm să apreciaţi gradul de dificultate în furnizarea informaţiilor 

necesare completării acestui chestionar:” are ca scop aprecierea gradului de dificultate al 

întrebărilor. 
 

➳➳➳➳ I103 “Data şi durata interviului ” – se solicită numărul de minute afectate completării 

fiecărui chestionar CI. Durata interviului nu include perioada de contactare, perioada de 

prezentare, revenirile, etc 
 
 


