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ROMÂNIA 
Institutul Na Ńional de Statistică 

 
 

 

 

 
privind modific ările şi modul de completare a chestionarelor anchetei 

în anul 2008 
 
 

CHESTIONARUL LOCUINłEI are un nouă formă de prezentare. 
 
AtenŃie! 

• Noua formă a chestionarului se va utiliza numai pentru gospodăriile care intră în 
cercetare începând din trimestrul I 2008. 

• Pentru gospodăriile care au fost anchetate înainte de trimestrul I 2008 (care au deja 
chestionar CL) se va completa mai întâi chestionarul cu informaŃiile solicitate în 
forma veche, după care se va trece la completarea formularului „Completare 
Chestionar locuinŃă pentru capitolul 2” . Aceasta conŃine 
- date de identificare ale gospodăriei aflate la a II-a, a III-a sau a IV-a anchetă, 
- informaŃii referitoare la săptămâna de referinŃă: 

- număr (NRS),  
- ziua de început (ZIS), 
- luna de început (LIS), 
- ziua de sfârşit (ZFS), 
- luna de sfârşit (LFS), 

- în continuare, pentru fiecare persoană, membră a gospodăriei:  
- numărul persoanei (NRP), 
- domiciliul deŃinut (rezidenŃa) în urmă cu un an: 

- łara - denumire şi cod asociat (TARAP),  
- JudeŃul - denumire şi cod asociat (JUDAP).  

 
 

CHESTIONARUL LOCUINłEI – CAP.2 DATE DESPRE GOSPODĂRIE (CL2) 
 
A. Schimbări intervenite în conŃinutul chestionarului faŃă de anul precedent : 
 
➲  variabilă nou introdusă în chestionar: Săptămâna de referinŃă 
 
Săptămâna de referinŃă nr.|   |   | NRS, de luni |   |   | ZIS |   |   | LIS până duminică |   |   | ZFS |   |   | LFS 
 
Numărul acesteia se preia din LG, iar perioada (ziua de început, luna de început, ziua de sfârşit, luna de 
sfârşit) din calendarul operatorului de interviu. Datele aferente săptămânii de referinŃă se înscriu cu ocazia 
fiecărei anchete. 
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Paşii de completare a săptămânii de referinŃă:  
1) Din "Lista locuinŃelor şi a gospodăriilor cercetate (LG)" operatorul de interviu va selecta numărul 

săptămânii de referinŃă, de exemplu 05. 

2) Consultând CALENDARUL PRIVIND ACTIVITATEA OPERATORULUI DE INTERVIU se 
constată că săptămâna de referinŃă 05 are ca zi de început ziua de luni, 28 a lunii ianuarie (01), iar ca 
zi de sfârşit ziua de duminică  3 februarie (02). Astfel, completarea datelor aferente săptămânii de 
referinŃă se face astfel: 

Săptămânii de referinŃă nr.|  0 | 5  | NRS, de luni | 2  |8   | ZIS | 0  | 1  | LIS până duminică | 0  |  3 | ZFS |  0 |  2 | LFS. 
 

➲  variabilă nou introdusă în chestionar: Domiciliul deŃinut (rezidenŃa) în urmă cu un an 
 

Domiciliul deŃinut (rezidenŃa) în urmă cu un an (se completează numai pentru 
persoanele cu vârsta mai mare de 1 an) 

łara (denumire)   TARAP JudeŃul (denumire)    JUDAP 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_|_| 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_|_| 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_|_| 

 
Această variabilă se completează numai pentru persoanele cu vârsta mai mare de 1 an. Pentru codificarea 
variabilei łara (denumire) sunt utilizate codurile din NOMENCLATORUL łĂRILOR, la fel cum s-a 
procedat pentru întrebarea I96 din Chestionarul individual din 2007 “Unde locuiaŃi acum un an (Ńara de 
rezidenŃă)”. Pentru codificarea variabilei JudeŃul (denumire) se va utiliza obligatoriu codul auto al 
judeŃului din nomenclatorul judeŃelor. Pentru persoanele care au locuit în altă Ńară se completează numai 
codul Ńării. 
 
 
B. Precizări referitoare la modul de completare al diverselor variabile: 
 
� FORMA DE INSTRUIRE URMAT Ă ÎN PERIOADA DE 4 SĂPTĂMÂNI DIN CARE ULTIMA 

ESTE SĂPTĂMÂNA DE REFERIN łĂ, ÎN SISTEMUL NAłIONAL DE EDUCA łIE (FINS). 
Această variabilă a fost reformulată în ceea ce priveşte perioada de referinŃă. Astfel, informaŃia nu se 
mai referă la forma de instruire urmată în sistemul naŃional de educaŃie „în ultimele 4 săptămâni”, ci 
la o perioadă de 4 săptămâni anterioare sfârşitului săptămânii de referinŃă (adică săptămâna de 
referinŃă, de luni până dumincă, precum şi cele trei săptămâni anterioare acesteia). Nu se colectează 
informaŃii despre ceea ce a făcut persoana intervievată în perioada de după ziua de dumincă - ultima zi 
a săptămânii de referinŃă - şi momentul interviului.  

AtenŃie! 
Pentru persoanele din gospodăriile pentru care se utilizează vechea formă a chestionarului CL, aflate la 
a II-a, a III-a sau a IV-a anchetă, variabila referitoare la forma de instruire va fi prezentată 
repondentului în noua formă: „Forma de instruire urmată în perioada de 4 săptămâni, din care ultima 
este săptămâna de referinŃă, în sistemul naŃional de educaŃie (FINS)”. 

 
� NUMĂRUL ANILOR DE REZIDEN łĂ ÎN ROMÂNIA  (NRR): variabilă obligatoriu de completat 

la prima anchetare, pentru toate persoanele din gospodărie 
 
VeŃi înscrie în această coloană numărul anilor de rezidenŃă în România pentru persoanele născute în altă Ńară, 
indiferent dacă au obŃinut sau nu cetăŃenia română. 
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• Pentru cetăŃenii români cu domiciliul permanent şi neîntrerupt în România, numărul anilor de 
rezidenŃă (NRR) va fi acelaşi cu numărul de ani corespunzător vârstei. 

• Pentru persoanele născute în altă Ńară, la calculul numărului anilor de rezidenŃă se ia ca punct de 
plecare anul în care persoana şi-a stabilit ultima dată rezidenŃa în România (sau, cu alte cuvinte, 
când persoana s-a mutat în România pentru a locui în această Ńară). În cazul unei întreruperi în 
perioada de rezidenŃă, punctul de plecare trebuie să fie sfârşitul acestei întreruperi numai dacă 
durata acestei întreruperi a fost de cel puŃin un an. Pentru persoanele cu mai puŃin de un an de 
rezidenŃă în România se va trece pentru variabila NRR valoarea 01; între un an şi mai puŃin de doi 
ani se va trece valoarea 02 şi aşa mai departe. 

 
� CODUL RUDELOR  (SO, TA, MA)  

Nu se mai face distincŃie între copiii biologici şi copiii vitregi sau adoptaŃi. 
Exemplu: 

Fie o gospodăria care ar putea fi descrisă prin următoarea schemă: 

 

 
 

 

   
 

 
 
Doamna A este mama doamnei B. Doamna B este măritată cu domnul C; ei au împreună un copil D. 
Doamna B are alt copil din prima căsătorie (E). 
Modul de completare a informaŃiilor colectate în chestionarul CL 2 va fi următorul: 

Pentru A, NRP = 01, SO = 99, TA = 99, MA = 99 
Pentru B, NRP = 02, SO = 03, TA = 99, MA = 01 
Pentru C, NRP = 03, SO = 02, TA = 99, MA = 99  
Pentru D, NRP = 04, SO = 99, TA = 03, MA = 02 
Pentru E, NRP = 05, SO = 99, TA = 03 (în loc de 99, cum se proceda în anii anteriori), MA = 02 

 
 
 

CHESTIONARUL INDIVIDUAL (CI) 
 

FaŃă de anul precedent, asupra chestionarului individual (CI) al anchetei s-au făcut unele 
modificări referitoare la redefinirea şi completarea perioadei de referinŃă, redenumirea 
sau renunŃarea la unele variante de răspuns şi la modul de realizare a saltului între 
întrebări. Modulul referitor la câştigul salarial a fost modificat. 

 
AtenŃie! 
Începând din anul 2008 intră în aplicare noua clasificare a activităŃilor economice 
armonizată cu clasificarea europeană revizuită (NACE Rev.2). Pentru întrebările 
referitoare la activitatea desfăşurată, ACT (I15), ACTS (I48), ACTU (I62) şi ACTAP 
(I95), codul activităŃii economice va avea 4 cifre - corespunzător clasei din 
„Clasificarea activităŃilor din economia naŃională” CAEN Rev. 2. 

E
D 

C 

A

B 
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• Pe prima pagină a Chestionarului individual, înaintea informaŃiilor de identificare, s-a introdus o nouă 

variabilă referitoare la săptămâna de referinŃă, care se completează indiferent de numărul anchetei. 
 

Săptămâna de referinŃă: numărul |_|_| NRS → se transcrie din formularul LG,  

începând cu ziua de de luni |_|_|(ziua) ZIS |_|_|(luna) LIS până duminică |_|_|(ziua) ZFS |_|_|(luna) LFS 
inclusiv. 

perioada se preia din calendarul operatorului de interviu 
 
Numărul săptămânii de referinŃă se preia din LG, iar perioada (ziua de început, luna de început, ziua de 
sfârşit, luna de sfârşit) din calendarul operatorului de interviu. Paşii de completare a informaŃiilor 
referitoare săptămânii de referinŃă au fost  prezentaŃi la pagina 2.  
 
În chestionarul CI există două atenŃionări pentru a fi citite (care preced întrebările  I1 şi I64) şi 4 
întrebări (I1, I53, I64, I75 şi I78) pentru care operatorul de interviu trebuie să completeze 
OBLIGATORIU perioada corespunzătoare săptămânii de referinŃă, înainte de a începe interviul. 
 
 
• Pentru întrebarea I1 (LUCRM) s-a reformulat perioada de referinŃă, de la în cursul săptămânii 

trecute în formularea „în săptămâna de luni |_|_| (ziua) |_|_| (luna) până duminică |_|_| (ziua) 
|_ |_| (luna) inclusiv”.  Operatorul de interviu va introduce datele săptămânii de referinŃă pentru a 
pune întrebarea repondentului. 

 
• I3 (SITSP) “Dacă în cursul săptămânii de referinŃă, de luni până duminică inclusiv, nu aŃi 

lucrat pentru cel puŃin O ORĂ şi nici nu aŃi avut un loc de muncă de la care să fi absentat, 
atunci care a fost situaŃia dvs. ?” - varianta de răspuns cod 1“ îşi satisface serviciul militar 
obligatoriu”, s-a modificat în “a prestat muncă în folosul comunităŃii” şi s-a modificat saltul (nu se 
mai sare la întrebarea 64, ci se trece la întrebarea următoare, I4). 

 
➳➳➳➳ Întrebarea I6 (AGRV) “  AŃi lucrat în gospodăria agricolă proprie ?” apare într-o formă nouă, mai 

detaliată; se acceptă răspuns multiplu pentru primele 3 variante de răspuns. 

 

6. AŃi lucrat în gospodăria agricolă proprie ?  

DA,  

• activităŃi agricole (cultivarea terenurilor, creşterea / îngrijirea animalelor)................................1�  

• activităŃi conexe cu caracter neagricol, din care:    

•vânzarea produselor obŃinute din gospodăria proprie...........................................................2�   

•alte activităŃi conexe cu caracter neagricol (de exemplu: meşteşugărie, 
procesarea laptelui, prelucrarea lemnului, prelucrarea fructelor şi legumelor, 
morărit, agro-turism etc.)................................................................................................3�   

NU ................................................................................................................................4� �13 

AGR 

 
Exemple de activităŃi conexe cu caracter neagricol: vânzarea produselor obŃinute din gospodăria proprie, 
cumpărarea de produse agricole şi neagricole, procesarea cărnii, procesarea laptelui, prelucrarea fructelor 
şi legumelor, prelucrarea strugurilor, amestecarea furajelor, tocarea furajelor, morărit (pentru făină şi 

M 
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mălai), prelucrarea lemnului, agro-turism, prestări servicii (cu echipamente proprii), producerea de 
energie neconvenŃională, meşteşugărie (împletituri, artizanat etc.), acvacultură etc. 
 
Exemple: 
- Dacă repondentul a declarat că în săptămâna de referinŃă s-a ocupat numai cu vânzarea produselor 

obŃinute din gospodăria proprie se va completa numai codul 2. 
- Dacă repondentul a desfăşurat activităŃi agricole şi a vândut produse din gospodăria proprie se vor 

completa codurile 1 şi 2. 
 
• La întrebarea I9 (MOTEMP)  “Care este motivul principal pentru care aŃi fost angajat(ă) temporar?” 

s-a eliminat varianta de răspuns “niciun motiv” - codul 5. 
 
• La întrebarea I10 (ANGT) “Pentru cât timp aŃi fost angajat temporar?” s-a eliminat varianta de 

răspuns “nu poate să precizeze perioada” - codul 9. 
 
• La întrebarea I22 (MOPARM)  “Care a fost motivul principal pentru care aŃi lucrat cu program 

parŃial?” s-a eliminat varianta de răspuns “niciun motiv” - codul 11. 
 
• Pentru întrebarea I53 (CAUTALT) s-a reformulat perioada de referinŃă, de la ultimele 4 săptămâni 

(inclusiv săptămâna de referinŃă) la „în perioada de 4 săptămâni din care ultima este săptămâna 
de referinŃă, de luni |_|_| (ziua) |_|_| (luna) până duminică |_|_| (ziua) |_|_| (luna)”.  Operatorul 
de interviu va introduce datele săptămânii de referinŃă pentru a pune întrebarea repondentului. 

 
• La întrebarea I54 (MOCAUTM)  “Care este motivul pentru care aŃi căutat un alt loc de muncă?”  s-a 

eliminat varianta de răspuns “niciun motiv” - codul 9. 
 
• Pentru întrebarea I64 (CAUNOCM) s-a reformulat perioada de referinŃă, de la ultimele 4 săptămâni 

(inclusiv săptămâna de referinŃă) la „în perioada de 4 săptămâni din care ultima este săptămâna 
de referinŃă, de luni |_|_| (ziua) |_|_| (luna) până duminică |_|_| (ziua) |_|_| (luna)”.  Operatorul 
de interviu va introduce datele săptămânii de referinŃă pentru a pune întrebarea repondentului. 

 
• La întrebarea I65 (MOCAUTM)  “Care a fost motivul principal pentru care nu aŃi căutat de lucru?”: 
- varianta de răspuns „în mai pu Ńin de 3 luni (inclusiv)” (cod 1) a fost reformulată: „în cel mult 3 

luni de la sfârşitul săptămânii de referinŃă” ; 
- varianta de răspuns „peste 3 luni sau mai mult” (cod 2) a fost reformulată: „dup ă mai mult de 3 

luni de la sfârşitul săptămânii de referinŃă” ; 
- varianta de răspuns „a început serviciul militar obligatoriu”  (cod 5) a fost reformulată: „trebuie să 

lucreze în folosul comunităŃii” ; 
- varianta de răspuns „nu doreşte să lucreze (inclusiv din cauza vârstei, pregătire pentru admitere)” 

(cod 6) şi-a modificat saltul, care se realizează acum către întrebarea I74 (DOR); 
- s-a eliminat varianta de răspuns “niciun motiv” - codul 20. 

 
În cazul unui răspuns de tipul „a întreprins demersuri pentru o activitate pe cont propriu şi aşteapă 
rezultatele” – cod 4 veŃi interveni printr-un dialog suplimentar pentru a încerca să aflaŃi dacă persoana 
urmează să înceapă în cel mult trei luni de la sfârşitul săptămânii de referinŃă – caz în care răspunsul se 
poate încadra la codul 1 – sau într-o perioada mai mare – codul 2.  
 
• La întrebarea I67 (LOCM)  “Ce fel de loc de muncă aŃi căutat sau tocmai aŃi găsit?”  s-a eliminat 

varianta de răspuns “orice loc de muncă” - codul 3. 
 
• La întrebarea I68 (PROGCM) “Ce program de lucru aŃi căutat sau tocmai aŃi găsit?”  s-a reformulat 

varianta de răspuns “orice fel” - codul 5: „ nu poate preciza”. 
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• Întrebarea I69 a fost reformulată astfel: 

69. De când căutaŃi de lucru (aŃi găsit deja de lucru, aşteptaŃi reangajarea sau aŃi întreprins 
demersuri pentru activitatea pe cont propriu) ? 

• din: • luna ................................................................................................|_|_|     LUNC 

 • anul ................................................................................................|_|_|_|_|   ANC 
- până în • luna ................................................................................................|_|_|  LUNFC 

 • anul ................................................................................................|_|_|_|_| ANFC 
• nu a început încă să caute................................1� �72 

DURAC 

 
AtenŃie! 
Perioada căutării trebuie să fie ultima perioadă continuă de căutare, fără întreruperi mai mari de 
patru săptămâni. 
Exemple de completare: 
- Pentru persoanele care au găsit deja un loc de muncă şi urmează să înceapă la o dată ulterioară, 

LUNC şi ANC se completează cu data la care a început căutarea, iar LUNFC şi ANFC se 
completează cu data la care au găsit acel loc de muncă. 

- Pentru persoanele care au întreprins demersuri pentru o activitate pe cont propriu şi aşteaptă 
rezultatele, LUNC şi ANC se completează cu data la care a început căutarea unui loc de muncă, iar 
LUNFC şi ANFC se completează cu data la care s-au finalizat demersurile. 

- Pentru celelalte categorii de persoane care, conform fluxului din chestionar, răspund la această 
întrebare şi au început căutarea, LUNC şi ANC se completează cu data la care au început să caute, iar 
LUNFC şi ANFC se completează după caz. Pentru cei care nu au început căutarea se completează 
DURAC=1. 

 
• Pentru întrebarea I75 (DISP) s-a reformulat perioada de referinŃă, de la în următoarele 2 săptămâni 

(perioadă care începe imediat după terminarea săptămânii de referintă) la „în urm ătoarele 2 
săptămâni de la sfârşitul săptămânii de referinŃă, adică al săptămânii de luni |_ |_| (ziua) |_|_| 
(luna) până duminică |_|_| (ziua) |_|_| (luna)” . Operatorul de interviu va introduce datele 
săptămânii de referinŃă pentru a pune întrebarea repondentului. 

 
Aşa cum s-a menŃionat în precizările suplimentare din anul 2007, în cazul întrebărilor I75 (DISP) şi 
I76 (MONDISP), perioadele pentru care sunt solicitate răspunsurile se referă la următoarele două 
săptămâni, iar această perioadă „începe imediat după terminarea săptămânii de referinŃă” . 

 
 
• Pentru întrebarea I78 (OFMS) s-a reformulat perioada de referinŃă, de la la sfârşitul  săptămânii 

trecute la „la sfârşitul săptămânii de referinŃă, adică al săptămânii de luni |_|_| (ziua) |_|_| (luna) 
până duminică |_ |_| (ziua) |_ |_| (luna)” . Operatorul de interviu va introduce datele săptămânii de 
referinŃă pentru a pune întrebarea repondentului. 

 
➳➳➳➳ În cazul întrebării  I80 (STAPPAP) Care a fost statutul dvs. principal în cursul săptămânii de 

referinŃă ? s-a modificat perioada de referinŃă de la în ultimele 3 luni la „în cursul săptămânii de 
referin Ńă”. 

 
• Întrebările din modulul „FORMA DE INSTRUIRE URMAT Ă ÎN ULTIMELE 4 SĂPTĂMÂNI  în 

sistemul naŃional de educaŃie” , precum şi cele din modulul „FORMA DE INSTRUIRE URMAT Ă 
ÎN ULTIMELE 4 SĂPTĂMÂNI  în afara sistemului naŃional de educaŃie (cursuri, seminarii, 
conferinŃe, meditaŃii etc)” au ca perioadă de referinŃă: „perioada de 4 săptămâni - din care ultima este 
săptămâna de referinŃă”. 
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• Pentru întrebarea I81 (FINSCI), care se referă la urmarea unei forme de instruire în sistemul naŃional 

de educaŃie facem următoarea precizare: se va completa ca răspuns varianta „era Ńi in perioada 
vacanŃei” (codul 2) numai dacă persoana repondentă este în timpul vacanŃei de vară.  

 
➳➳➳➳ În cazul întrebării  I93 (STAPPAP) “  Care era statutul principal cu un an în urmă ? s-a modificat 

perioada de referinŃă de la în ultimele 3 luni corespunzătoare anului precedent la „aceeaşi 
săptămână, dar corespunzătoare anului precedent”. 

 

Înainte de modulul “CÂŞTIGURILE SALARIALE ” s-a introdus un filtru. 

 

FILTRU 
• Dacă I5 are codul 1 (salariat) �96

• Dacă I5 are unul din codurile 2, 3, 4, 5, 6 sau 
nu este completat (persoana nu este salariat) �99

 
 

Astfel,  numai salariatii (persoane care la I5 au răspuns cu codul 1) răspund la întrebările referitoare la 
câştigurile salariale (I96 – I98). Persoanele care nu sunt salariaŃi (care la I5 au indicat unul dintre 
codurile 2, 3, 4, 5, 6 sau I5 nu este completată), vor fi direcŃionate, conform filtrului, la întrebarea I99. 

 
 

Întrebarea I96 (NETA) se referă la ultimul salariu lunar primit înainte de săptămâna de referinŃă 
pentru activitatea principală (cea pentru care se răspunde la întrebările I5 ÷ I44).  
 

 
96. PuteŃi indica valoarea netă a ultimului câştig salarial lunar pe care l-aŃi realizat? 
AtenŃie ! 
În cazul persoanelor care lucrează la actualul loc de muncă de mai puŃin de o lună şi nu  au primit 
încă primul salariu se va trece salariul de încadrare. 
DA ................................................................................................................................1� 

precizaŃi suma   |_|_|_|_|_| lei    �98 
NU ................................................................................................................................2� 

NETA 
 

Întrebarea se referă la salariul lunar , adică salariul aferent zilelor lucrate dintr-o lună calendaristică 
întreagă. Astfel, dacă plata salariului aferent unei luni lucrate se face fracŃionat (chenzinal, săptămânal 
etc.) se vor însuma toate plăŃile primite aferente unei luni calendaristice întregi. 

 
De obicei, ultimul salariu lunar primit înainte de s ăptămâna de referinŃă este salariul primit 
pentru luna calendaristică anterioară săptămânii de referinŃă. Totuşi, se vor avea în vedere următoarele 
cazuri particulare: 
- pentru salariaŃii pentru care locul de muncă indicat la întrebările I5 ÷ I44 este unul nou  şi încă nu 

au primit încă primul salariu de la acest loc de muncă, se va estima salariul pe care urmează să îl 
primească având în vedere salariul de încadrare (salariul la care s-a înŃeles cu angajatorul), 
numărul de zile lucrate, eventuale ore suplimentare efectuate etc. Această regulă se aplică şi 
salariaŃilor care şi-au schimbat locul de muncă şi încă nu au primit primul salariu de la actualul loc 
de muncă (cel indicat la întrebările I5 ÷ I44). 

- pentru salariaŃii pentru care locul de muncă indicat la întrebările I5 ÷ I44 nu este unul nou, dar 
care nu au fost încă plătiŃi pentru luna calendaristică anterioară săptămânii de referinŃă, se va trece 
ultimul salariu lunar primit (cel de acum 2 luni, 3 luni etc.) 
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- pentru salariaŃii care în ultima lună (ultimele luni) au absentat de la locul de muncă fiind în 
concediu (de odihnă, de boală de maternitate, fără plată etc.) se va trece salariul primit pentru 
ultima lună lucrată înainte de intrarea în concediu. Această regulă se aplică şi salariaŃilor aflaŃi în 
concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului.  

 
• La întrebarea I97 (INETA) s-au detaliat intervalele de încadrare a câştiguluiu salarial net realizat. 

 
97. Vă rugăm să precizaŃi intervalul în care s-a încadrat ultimul câştig salarial 

net lunar realizat de dvs.: 
• sub 300 lei................................................................................................1�  
•   301 -     350 lei................................................................................................2�   
•   351 -     400 lei................................................................................................3�  
•   401 -     450 lei................................................................................................4�  
•   451 -     500 lei................................................................................................5�  
•   501 -     550 lei................................................................................................6�  
•   551 -     600 lei................................................................................................7�  
•   601 -     650 lei................................................................................................8�  
•   651 -     700 lei................................................................................................9�  
•   701 -     750 lei................................................................................................10�  
•   751 -     800 lei................................................................................................11�  
•   801 -     850 lei................................................................................................12�   
•   851 -     900 lei................................................................................................13�   
•   901 -     950 lei................................................................................................14�   
•   951 -   1000 lei................................................................................................15�   
• 1001 -   1050 lei................................................................................................16�  
• 1051 -   1100 lei................................................................................................17�  
• 1101 -   1150 lei................................................................................................18�  
• 1151 -   1200 lei................................................................................................19�  
• 1201 -   1250 lei................................................................................................20�  
• 1251 -   1300 lei................................................................................................21�  
• 1301 -   1400 lei................................................................................................22�  
• 1401 -   1500 lei................................................................................................23�  
• 1501 -   1600 lei................................................................................................24�  
• 1601 -   1700 lei................................................................................................25�  
• 1701 -   1800 lei................................................................................................26�  
• 1801 -   1900 lei................................................................................................27�  
• 1901 -   2000 lei................................................................................................28�  
• 2001 -   2500 lei................................................................................................29�  
• 2501 -   3000 lei................................................................................................30�  
• 3001 -   3500 lei................................................................................................31�  
• 3501 -   4000 lei................................................................................................32�  
• 4001 -   4500 lei................................................................................................33�  
• peste 4500 lei................................................................................................34�  
• nu ştiu să precizez intervalul................................................................35� �99 
• nu doresc să precizez intervalul................................................................36� �99 

INETA 
 
 

98. AŃi lucrat întreaga lună (toate zilele lucrătoare din lună) pentru care aŃi 
primit câ ştigul salarial indicat ? 
DA ................................................................................................1� 
NU ................................................................................................2� 

dacă NU, vă rugăm precizaŃi numărul de zile lucrate  3|_|_|     
LINTR 

 
La întrebare I98, „întreaga lună” înseamnă toate zilele lucrătoare (de obicei 21) din luna pentru care 
salariatul a primit salariul indicat la una dintre întrebările I96 sau I97.  

 


