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ANCHETA COMPLEMENTARĂ “ORGANIZAREA MUNCII ŞI TIPOLOGIA 

PROGRAMULUI DE LUCRU”(CIC 2004) 
 

Precizări metodologice  
 
 

Ancheta complementară “Organizarea muncii şi tipologia programului de lucru ” este un modul 
ataşat anchetei AMIGO care se realizează numai în trimestrul II 2004. 
 
Obiectivul principal al anchetei complementare este de a asigura informaţii privind caracteristicile 
diferitelor programe de lucru existente în ţara noastră şi motivele pentru care sunt practicate în 
relaţie cu viaţa personală (responsabilităţile familiale). 
 
Sfera de cuprindere 
Modulul ad-hoc “Organizarea muncii şi tipologia programului de lucru ” se adresează tuturor 
persoanelor cu domiciliul permanent în România, membre ale gospodăriilor din locuinţele selectate 
pentru AMIGO în vârstă de 15 ani şi peste care au lucrat şi au avut în activitatea principală statutul 
profesional de salariat, patron, lucrător pe cont propriu, membru al unei societăţi agricole sau al 
unei cooperative neagricole. 
ATENŢIE! 
Nu fac obiectul anchetei persoanele ocupate care au declarat că în perioada de referinţă au avut 
statutul profesional de ajutor familial: I2(CI)=4. 
 
Chestionarul anchetei complementare 
Întrebările ce vor fi completate pentru această anchetă se regăsesc în chestionarul individual 
complementar CIC 2004. Fiecare chestionar individual complementar conţine date de identificare, 
urmate de un set de întrebări grupate în două secţiuni: 

• caracteristicile programului de lucru în activitatea principală; 
• relaţia dintre programul de lucru şi viaţa personală (responsabilităţi familiale etc); 
• orele lucrate suplimentar. 

 
Perioada de referinţă 
Întrebările din chestionar se referă la următoarele perioade de referinţă: 

• intervalul “din momentul încadrării la locul de muncă – până în prezent (inclusiv 
săptămâna precedentă interviului)” : I1 – I6, I8, I9, I12 – I16; 

• săptămâna (de luni până duminică inclusiv) care a precedat interviul: I7, I17, I18; 
• cele 4 săptămâni care au precedat interviul: I10, I11. 

 
Completarea chestionarului: 
Anchetatorul va trece la completarea chestionarului CIC 2004 numai pentru categoriile de persoane 
care în CI 2004 au declarat la întrebarea I2 că lucrează în activitatea principală cu următorul statut 
profesional: 

- salariat (cod 1) 
- patron (cod 2) 
- lucrător pe cont propriu (cod 3) 
- membru al unei societăţi agricole (cod 5) 
- membru al unei cooperative neagricole (cod 6) 

ATENŢIE!  

Chestionarul CIC 2004 se va completa numai după completarea chestionarului CI 2004. 
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CARACTERISTICILE PROGRAMULUI DE LUCRU ÎN ACTIVITATE A PRINCIPAL Ă 

 
ÎNTREBAREA 1 

 
1. Care era statutul dvs. profesional în săptămâna de referinţă? 

• salariat ................................................................................................................................1� ����4 
• patron ................................................................................................................................2�  
• lucrător pe cont propriu ................................................................................................3�  
• membru al unei societăţi agricole .........................................................................................5�  
• membru al unei societăţi neagricole .....................................................................................6�  

STP 
 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 1 pentru persoanele pentru care s-a marcat 
acelaşi cod (1) în CI la întrebarea I2: 

• 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. 

Tot aici vor fi încadraţi: 
− ucenicii cu contract de ucenicie; 
− angajaţii de probă remuneraţi; 
− zilierii care au contract cu unitatea sau cu patronul pentru care lucrează; 
− preoţii, pastorii etc. 
 

Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 2 pentru persoanele pentru care s-a marcat 
acelaşi cod (2) în CI la întrebarea I2: 

• persoana care-şi exercită ocupaţia (meseria) în propria sa unitate (societate, întreprindere, 
firmă, agenţie, atelier, magazin, fermă, birou, cabinet etc.), pentru a cărei activitate are în 
mod permanent / regulat angajaţi unul sau mai mulţi salariaţi. 

Tot aici se vor include: 
− acei patroni care sunt, în acelaşi timp, salariaţi în întreprinderea proprie; 
− acei titulari de contracte de locaţie de gestiune sau de concesiune care folosesc salariaţi. 
 

Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 3 pentru persoanele pentru care s-a marcat 
acelaşi cod (3) în CI la întrebarea I2: 

• persoana care-şi exercită activitatea fie în unitatea proprie, fie cu ajutorul unui utilaj propriu 
(de exemplu, căruţă, tractor, trusă de scule, aparat de fotografiat, instrument muzical), fie pe baza dotării 
sale personale (de exemplu, un meditator, o ghicitoare a viitorului), dar nu are angajat nici un 
salariat, putând fi sau nu ajutat de membrii familiei care nu sunt remuneraţi pentru aceasta.  

În această categorie vor fi incluşi: 
− meseriaşii cu atelier propriu (croitori, cizmari, tâmplari, fierari, dulgheri, zugravi etc.); 
− persoanele care desfăşoară activităţi comerciale într-o unitate proprie (magazin, chioşc) sau 

ca vânzători ambulanţi în târguri, pieţe, oboare, pe străzi şi cele care prestează diferite 
servicii (taximetrişti, meditatori, cărăuşi etc.); 

− acei titulari de contracte de locaţie de gestiune sau de concesiune care nu folosesc salariaţi; 
− liber profesioniştii (medici cu cabinet propriu, avocaţi, muzicanţi ambulanţi, artişti plastici, 

traducători); 
− persoanele care prestează servicii la domiciliul clienţilor (curăţenie, călcat, spălat, tăiat 

lemne, îngrijirea copiilor, bătrânilor, persoanelor bolnave etc.); 
− zilierii ocazionali; 
− agricultorii individuali, de regulă capi ai gospodăriei, care au lucrat în gospodăria agricolă 

proprie sau în asociaţiile agricole familiale. 
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Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 5 pentru persoanele pentru care s-a marcat 
acelaşi cod (5) în CI la întrebarea I2: 

• persoana care este membră a unei societăţi comerciale agricole (cu personalitate juridică) cu 
condiţia să lucreze efectiv în societatea respectivă. 
 

Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 6 pentru persoanele pentru care s-a marcat 
acelaşi cod (6) în CI la întrebarea I2: 

• membru al unei cooperative neagricole, respectiv al unei cooperative meşteşugăreşti, de 
consum sau de credit, cu condiţia să lucreze efectiv în cooperativa respectivă. 
 

ÎNTREBAREA 2 
 

1. 2.Puteţi să vă stabiliţi singur(ă) modul şi programul de lucru ? 
DA   
• numai modul de lucru (cum să lucraţi) ................................................................1�  
• numai programul de lucru (când să lucraţi) ................................................................2�  
• modul şi programul de lucru (cum şi când să lucraţi) ........................................................3�  
NU ................................................................................................................................4�  

LIB 
 
ATENŢIE! 
La acestă întrebare răspund numai persoanele cu statutul profesional de patron, lucrator pe cont 
propriu, membru al unei societăţi agricole şi membru al unei societăţi neagricole (codurile 2, 3, 5 
şi 6 de la I1 din CIC 2004). 
 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 1 pentru: 
• persoana care stabileşte singură numai modul de lucru (cum lucrează, cum îşi organizează munca, 

ce metode de lucru hotărăşte să folosească pentru îndeplinirea activităţilor ce-i revin); programul 
de lucru nu este la latitudinea persoanei, ci este impus de client/clienţi. 

 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 2 pentru: 
• persoana care stabileşte singură când să lucreze, care să fie ora de începere şi terminare a zilei de 

muncă, dar nu are libertatea de a alege şi modul/metoda/mijloacele de lucru, acestea fiind impuse 
de client/clienţi. 

 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 3 pentru: 
• persoana care  stabileşte singură şi cum şi când să lucreze.  

 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 4 pentru: 
• situaţia în care persoana nu are posibilitatea de a stabili nici modalitatea nici programul de lucru, 

acestea fiind impuse de client/clienţi.  
 
ÎNTREBAREA 3 
 
3. Pentru câte firme (unităţi) sau clienţi lucraţi în mod obişnuit ? 

• pentru o singură firmă (unitate) sau client ................................................................1�  
• pentru mai multe firme (unităţi) sau clienţi ................................................................2�  

NRCL 
 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 1 pentru: 
• cazul în care activitatea desfăşurată implică existenţa unui singur client sau a unei singure firme 

ca principal beneficiar al serviciilor prestate sau al produselor executate de persoana 
intervievată. 
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Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 2 pentru: 
• persoana care în mod obişnuit desfăşoară activităţi economice pentru mai multe firme sau mai 

mulţi clienţi. 
Exemple: 
Lucrează pentru mai multe firme (clienţi) un: 
− patron al unui atelier de reparaţii auto care are mai mulţi clienţi (persoane fizice şi juridice); 
− lucrător pe cont propriu care ţine contabilitatea la mai multe firme; 
− lucrător pe cont propriu care realizează traduceri de materiale pentru mai mulţi clienţi 

(persoane fizice şi juridice). 
 
ÎNTREBAREA 4 
 
4. Ce tip de program de lucru aveţi ? 

• fix:  cu oră fixă de începere şi terminare a zilei de muncă ....................................................1� 
• flexibil:  începutul şi sfârşitul zilei de muncă variază într-un interval de 1-2 ore, 

dar numărul total de ore al zilei de muncă este cel stipulat prin contractul de 
muncă ................................................................................................................................2� 

• flexibil  şi variabil: începutul şi sfârşitul zilei de muncă variază într-un interval 
de 1-2 ore, dar şi restul numărului de ore lucrate pe zi poate varia cu condiţia de 
a respecta numărul de ore lucrătoare fixate prin contract pentru o lună, 6 luni 
sau un an (funcţie de durata contractului) ................................................................3� 

• variabil: stabilit prin înţelegere mutuală (individuală)  ........................................................4� 
• stabilit de dvs. înşivă .............................................................................................................5� ����8 
• altul (specificaţi)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6� 

TIPG 
 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 1 pentru: 
• persoana care declară că ora de începere şi, respectiv de terminare a zilei de muncă este fixă, nu 

variază de la o zi la alta sau de la o săptămână la alta, fiind stabilită prin contractul individual de 
muncă sau prin acordul colectiv de muncă la nivel de întreprindere, instituţie etc. 

Exemple: 
Se consideră fix programul unei persoane care: 
− intră la serviciu dimineaţa la ora 800 şi termină ziua de muncă după-amiaza la ora 1600 (sau de 

la 700 la 1500); în cazul în care programul include şi pauza de masă, ora de ieşire de la serviciu 
se decalează cu perioada de timp corespunzătoare duratei pauzei de masă; 

− lucrează în două schimburi: o săptămână de la ora 700 la ora 1500 
şi în săptămâna următoare 

de la ora 1500 la ora 2200 ; 
− vinde într-un magazin între orele 1000 - 1800 . 
 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 2 pentru: 
• persoana care declară că are un program flexibil în sensul că are libertatea de a-şi stabili singură 

ora de începere şi, respectiv, de terminare a programului de lucru, în limitele unui interval de 1-2 
ore (precizat în acordul de muncă) şi având obligaţia de a lucra zilnic un număr fix de ore 
stipulat în contract. 

Exemplu: 
Un salariat îşi începe programul de lucru între orele 800  - 1000 

şi  îl termină între orele1600 - 1800 , 
dar el trebuie să vină şi să plece de la serviciu în aşa fel încât durata zilei de muncă să fie cea 
stipulată în contractul de muncă (8 ore în exemplul de faţă).  
 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 3 pentru: 
• persoana care declară că are un program flexibil şi variabil în sensul că are libertatea de a-şi 

stabili singură ora de începere şi, respectiv, de terminare a programului de lucru, în limitele unui 
interval de 1-2 ore (precizat în acordul de muncă), dar şi numărul zilnic (săptămânal) de ore 
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lucrate poate varia cu condiţia respectării unui număr lunar (trimestrial, semestrial sau anual) de 
ore lucrate.  

Exemple: 
− Un salariat îşi începe programul de lucru între orele 800  - 1000 

şi  îl termină între orele1600 - 

1800 , durata zilei de muncă poate şi ea să varieze, dar el trebuie să vină şi să plece de la 
serviciu în aşa fel încât la finalul lunii să îndeplinească numărul de ore de lucru fixat prin 
contractul de muncă. 

− Un salariat cu contract de muncă pe perioadă determinată de 6 luni, în funcţie de volumul 
lucrărilor, a lucrat câte 5 ore pe zi în primele două luni, câte 8 ore pe zi în următoarele două 
luni şi câte 11 ore pe zi în ultimele două luni, astfel încât la sfârşitul contractului a totalizat 
numărul de ore stipulat.  

 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 4 pentru: 
• cazul în care programul de lucru este stabilit de comun acord între angajat şi angajator, angajatul 

putând lucra în diferite perioade ale zilei sau săptămânii, în funcţie de lucrări, conform celor 
convenite între cele două părţi. 

Exemple: 
− Conducerea unei reviste angajează în vederea traducerii articolelor un traducător care, în 

funcţie de numărul de articole de tradus şi de comun acord cu editura, a stabilit perioadele 
(zilele) şi numărul de ore de lucru pe zi necesare pentru finalizarea lucrării în timp util; 

− Pentru realizarea unor reparaţii la o casă de vacanţă, prin contract, în decursul celor trei luni 
de vară, angajatul unei firme de construcţii trebuie să efectueze o serie de reparaţii pe care, 
prin înţelegere cu beneficiarul lucrării, le realizează numai în zilele în care acesta din urmă nu 
se află acolo; 

− Familia unei bătrâne cu handicap poate stabili cu persoana care o îngrijeşte un program de 
lucru care să se desfăşoare numai când nici un membru al familiei nu este acasă. 

 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 5 pentru: 
• cazul în care durata şi tipul programului de lucru este la libera alegere a persoanei fără a fi 

influenţat în vreun fel de beneficiarul serviciiilor prestate de acesta. 
 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 6 pentru: 
• cazul în care programul persoanei anchetate nu poate fi încadrat la nici unul din codurile anterioare. 
ATENŢIE! 
Codul 6 se marchează numai după ce aţi purtat un dialog clar şi precis cu persoana intervievată, 
în urma căruia v-aţi convins că programul de lucru respectiv nu se poate încadra în nici una din 
cele 5 variante pretipărite. 
 
ÎNTREBAREA 5 
 
5. Tipul programului de lucru vă permite să vă luaţi liber:  

DA 
• cel mult câteva ore pe zi ........................................................................................................1�  
• câteva ore pe zi, o zi sau mai multe zile întregi ....................................................................2�  
NU ............................................................................................................................................3�  

LIBER 
 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 1 pentru: 
• persoana pentru care tipul programului îi  permite să îşi ia liber numai câteva ore pe zi. 
Exemplu: 
Unui salariat dintr-o unitate cu foc continuu care lucrează într-o secţie alături de numai alţi doi 
colegi i se permite să se învoiască una, două sau mai multe ore într-o zi, dar nu şi o zi întreagă (sau 
mai multe). 
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Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 2 pentru: 
• persoana pentru care tipul programului îi permite să îşi ia liber câteva ore pe zi, o zi sau mai 

multe zile întregi. 
 
 Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 3 pentru: 
� persoana pentru care tipul programului de lucru nu îi permite să îşi ia liber deloc; absenţa de la 

locul de muncă nu poate interveni decât în timpul concediului de odihnă sau a altui tip de 
concediu. 

 
ÎNTREBAREA 6 
 
6. În contractul dvs. individual de muncă este precizat numărul total de ore pe 

care trebuie să le lucraţi anual ? 
DA ................................................................................................................................1� 
NU ................................................................................................................................2� 
Nu este cazul, persoana nu este salariată ................................................................ 3� ����8 

NROR 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 1 pentru: 
• persoana în al cărei contract de muncă este stipulat explicit un număr fix de ore de lucru la 

nivelul anului; distribuţia numărului de ore pe care persoana le lucrează poate fi neuniformă în 
cursul zilei sau al săptămânii şi este stabilită de angajator în funcţie de necesităţile de producţie. 

Exemplu: 
Persoana în al cărei contract de muncă este specificat un număr de 1800 de ore pe care ea trebuie 
să le lucreze anual, iar distribuţia acestor ore pe săptămână sau lună variază.  
ATENŢIE! 
Pentru persoana în al cărei contract este precizat un numar fix de ore numai pe zi, pe 
săptămână, pe lună etc. şi nu la nivel de an nu se va marca la această întrebare codul 1. 
 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 2 pentru: 
• persoana în al cărei contract de muncă nu este stipulat un număr fix de ore de lucru la nivelul 

anului. 
 
Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 3 pentru : 
� persoanele pentru care, datorită statutului profesional declarat sau a tipului de program de lucru, 

întrebarea nu are sens: patroni, lucrători pe cont propriu, membri ai societăţilor agricole sau ai 
unei cooperative neagricole. 

ÎNTREBAREA 7 

7. În cursul săptămânii precedente aţi avut posibilitatea de a vă lua liber ? 
DA, v-aţi luat liber   
• câteva ore, prin compensare (din orele suplimentare acumulate anterior) ...........................1�  
• câteva ore cu condiţia de a le recupera ulterior (fără a avea ore suplimentare 

acumulate anterior) ..............................................................................................................2�  
• jumătate de zi, o zi sau mai multe (cu recuperare din orele suplimentare 

acumulate anterior sau din concediul de odihnă) ................................................................3�  
• oricare din cele menţionate mai sus (pe parcursul mai multor zile din săptămâna 

precedentă) ...........................................................................................................................4�  
NU, deşi aţi dorit să vă luaţi liber    
• numai câteva ore ...................................................................................................................5�  
• câteva ore, jumătate de zi, o zi sau mai multe (chiar şi din concediul de odihnă) ................6�  
Nu a fost cazul (nu aţi dorit să vă luaţi liber)  ................................................................7�  
Alt ă situaţie (specificaţi)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  8�  

POSIB 
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Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 1 pentru: 
• persoana salariată care, în cursul săptămânii precedente, şi-a luat liber câteva ore prin 

compensare din orele suplimentare acumulate anterior. 
 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 2 pentru: 
• persoana salariată care, în cursul săptămânii precedente, şi-a luat liber câteva ore, chiar şi fără a 

avea ore suplimentare acumulate, urmând să recupereze ulterior orele libere luate. 
 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 3 pentru: 
• persoana salariată care, în cursul săptămânii precedente, şi-a luat liber o jumătate de zi, o zi sau 

mai multe, în contul orelor suplimentare sau al concediului de odihnă. 
 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 4 pentru: 
• persoana salariată care în cursul săptămânii precedente a putut opta pentru oricare din variantele 

de răspuns anterioare, deci şi-a putut lua atât ore cât şi zile libere pe parcursul mai multor zile 
din săptămâna precedentă. 

 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 5 pentru: 
• persoana salariată care deşi a avut nevoie şi a dorit să-şi ia liber câteva ore, acest lucru nu i s-a 

permis. 
 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 6 pentru: 
• persoana salariată care deşi a avut nevoie şi a dorit să-şi ia liber câteva ore, jumătate de zi, o zi 

sau mai multe chiar şi din concediul de odihnă, acest lucru nu i s-a permis. 
 

Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 7 pentru: 
• persoana care nu a dorit să-şi ia liber. 
 

Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 8 pentru: 
• persoana salariată care s-a aflat în altă situaţie decât cele anterior menţionate (de exemplu, se 

afla în şomaj tehnic). 
 
Următoarele întrebări vor asigura informaţiile necesare aprecierii măsurii în care tipul 
programului de lucru este convenabil pentru viaţa personală a persoanelor intervievate. 
 
ÎNTREBAREA 8 

ATENŢIE! 
Această întrebare este obligatoriu corelată cu întrebarea I15 din CI. 

8. Consideraţi că programul dvs. obişnuit de lucru este complet sau parţial ? 
• complet ................................................................................................................................1� ����10 
• parţial ................................................................................................................................2�  

PROGL 
 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 1 pentru: 
• salariatul care are program de lucru aferent unei norme întregi, aşa cum este ea prevăzută în 

contractul colectiv de muncă la nivelul ramurii în care se înscrie locul de muncă respectiv (de 
exemplu, 40 ore/săptămână = 8 ore x 5 zile pentru majoritatea salariaţilor, 30 ore/săptămână = 6 ore x 5 zile pentru 

mineri, 18 ore şi peste de predare/săptămână la cadrele didactice); 
• pentru celelalte categorii de persoane care lucrează, poate fi complet orice program de lucru, 

dacă persoana intervievată îl consideră astfel. Totuşi, un număr de ore mai mic de 30 
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ore/săptămână poate indica o interpretare greşită a întrebării; în acest caz, încercaţi să 
determinaţi, printr-o discuţie suplimentară dacă răspunsul este cu adevărat corect.  

 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 2 pentru: 
• acea situaţie în care  programul salariaţilor are o durată a muncii prevăzută prin contractul 

individual semnificativ mai mică decât durata normală specifică activităţii economice 
respective (de exemplu, angajarea cu o jumătate de normă 20 ore/săptămână = 4 ore x 5 zile); durata 
săptămânală de lucru a unui salariat angajat cu contract individual de muncă cu timp parţial este 
inferioară celei a unui salariat cu normă întreagă comparabil, fără a putea fi mai mică de 10 ore 
(cu excepţia cazului în care persoana lucrează fără contract de muncă, respectiv pe baza altui tip 
de acord de muncă). 

ATENŢIE! 
Este important ca anchetatorul să îl poată ajuta pe interlocutor să nu facă o confuzie între 
programul parţial, care caracterizează în general activitatea unei persoane şi faptul că acesta, în 
cursul săptămânii de referinţă a lucrat mai puţin decât de obicei. 
 
ÎNTREBAREA 9 
 
9. Care este norma dvs. de lucru comparativ cu norma obişnuită de lucru (8 ore pe zi) ? 

• mai puţine ore pe zi ................................................................................................ 1� 
• mai puţine zile pe săptămână ................................................................................................2� 
• mai puţine ore pe zi şi mai puţine zile pe săptămână ............................................................3� 
• o săptămână în două (jumătate de normă) ................................................................4� 
• mai puţin cu jumătate de zi pe săptămână (săptămână redusă de lucru) ..............................5� 
• altă situaţie (specificaţi) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6� 

NRL 
 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 1 pentru: 
• persoana al cărei program de lucru este mai scurt cu câteva ore pe zi comparativ cu o normă 

zilnică obişnuită de 8 ore, deci lucrează mai puţin de 8 ore pe zi.  
Exemplu: 
Salariatul care are un program de lucru parţial de 5 sau 6 ore pe zi. 
 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 2 pentru: 
• persoana care efectuează mai puţin de numărul obişnuit de zile lucrătoare pe săptămână (mai 

puţin de 5 sau 6 sau 7 zile pe săptămână, funcţie de tipul programului de lucru). 
Exemplu: 
O persoană care lucrează 3 zile pe săptămână, dar cu normă întreagă (8 ore pe zi, respectiv 24 ore 
pe săptămână). 
 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 3 pentru: 
• persoana care lucrează mai puţin de o normă întreagă pe zi şi totodată mai puţine zile pe 

săptămână. 
Exemplu: 
Salariatul care lucrează 4 zile pe săptămână câte 5 sau 6 ore pe zi. 
 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 4 pentru: 
• persoana care lucrează cu jumătate de normă, respectiv lucrează în două săptămâni cât lucrează 

un lucrător în timp complet într-o săptămână. 
Exemplu: 
Salariatul care lucrează 20 de ore pe săptămână, respectiv 4 ore pe zi.  
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Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 5 pentru: 
• persoana al cărei program de lucru este mai scurt cu câteva ore pe săptămână (de exemplu cu 4 

ore pe săptămână) comparativ cu o normă săptămânală obişnuită de 40 ore (adică, în medie, de 
36 ore); numai una din zilele săptămânii de lucru este mai scurtă (de regulă, ziua de vineri). 

 
Se marchează “X” în căsuţa corespunzătoare codului 6 pentru: 
• altă situaţie decât cele expuse anterior. 
 

RELAŢIA DINTRE PROGRAMUL DE LUCRU ŞI VIA ŢA PERSONALĂ 
(responsabilităţi familiale etc.) 

 
ÎNTREBAREA 10 
 
ATENŢIE! 
Această întrebare este obligatoriu corelată cu întrebările I30 - I33 din CI. 
 
10. În ultimele 4 săptămâni aţi prestat muncă atipică (aţi lucrat seara, noaptea, 

sâmbăta, duminica)? 
DA ................................................................................................................................1�  
NU ................................................................................................................................2� ����12 

MAT 
 
Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 1 pentru : 
• persoana care a lucrat în ultimele 4 săptămâni seara (între orele 1800-2200), noaptea (între orele 

2200-0600), sâmbăta sau duminica. 
 
Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 2 pentru : 
• persoana care în ultimele 4 săptămâni a lucrat numai în timpul zilei (în intervalul 600-1800). 

 
 

ÎNTREBAREA 11 
 

11. Consideraţi că munca atipică este convenabilă pentru viaţa dvs. personală ? 
DA ................................................................................................................................1�  
NU ................................................................................................................................2�  

MATVP 
 

Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 1 pentru : 
• persoana căreia munca atipică îi permite să îşi rezolve anumite probleme pe care alt tip de 

program nu i le-ar permite. 
Exemplu 
O persoană care urmează cursurile de zi ale unei facultăţi şi care lucrează la un fast-food non-stop 
preferă să lucreze în perioada sesiunii de examene seara şi/sau  noaptea, putând astfel să înveţe în 
cursul zilei şi totodată să se prezinte la examene. 
 
Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 2 pentru : 
• persoana căreia munca atipică nu îi permite să îşi îndeplinească anumite responsabilităţi familiale. 
Exemplu 
O persoană care este nevoită să angajeze pe altcineva să îi ducă regulat copiii la cursuri de vioară. 
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ÎNTREBAREA 12 

ATENŢIE! 
Această întrebare este obligatoriu corelată cu întrebarea I34 din CI. 

12. În mod obişnuit lucra ţi în schimburi ?  
DA ................................................................................................................................1�  
NU ................................................................................................................................2� ����15 
Nu este cazul, persoana nu este salariată ................................................................................3� ����19 

SCHI 

Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 1 pentru : 
• salariaţii care au declarat că din momentul dobândirii acestui statut şi până în prezent au lucrat în 

mod obişnuit în schimburi; trebuie codificate astfel şi persoanele care din diferite motive 
(responsabilităţi familiale, motive de sănătate, frecventarea unor cursuri de învăţământ, 
caracteristicile fluxului de fabricaţie, etc.), au lucrat mereu numai un singur schimb, fix, aservit în 
mod constant aceleiaşi perioade a zilei (numai dimineaţa, numai seara, numai noaptea). 

Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 2 pentru : 
• salariaţii care  nu au lucrat niciodată în schimburi sau au lucrat doar ocazional, astfel încât lucrul 

în schimburi nu  este o caracteristică  a programului lor de lucru. 

Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 3 pentru : 
� persoanele pentru care, datorită statutului profesional declarat, întrebarea nu are sens: patroni, 

lucrători pe cont propriu, membri ai societăţilor agricole sau ai unei cooperative neagricole. 

 
ÎNTREBAREA 13 
 
13. În câte schimburi lucraţi de obicei ? 

• în ”foc-continuu” (inclusiv sâmbătă şi duminică) ................................................................1� 
• în trei schimburi (inclusiv noaptea) .......................................................................................2� 
• în două schimburi (numai ziua) ............................................................................................3� 
• uneori noaptea, uneori ziua, inclusiv în ture (12 cu 24 sau 24 cu 72) ................................4� 
• într-un singur schimb, fix (numai după amiază, numai seara sau numai noaptea) ...............5� 
• altul (specificaţi)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6� 

NRSCH 

Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 1 pentru : 
• persoanele care au un loc de muncă cu program de lucru continuu (permanent) şi care lucrează  în 

3-4 schimburi inclusiv sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale în acele sectoare ale 
economiei naţionale unde procesul de producţie nu poate fi întrerupt (industria metalurgică, 
sistemul energetic naţional etc.). 

Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 2 pentru : 
• cazul persoanelor care au un loc de muncă cu program de lucru discontinuu şi care lucrează în trei 

schimburi (inclusiv noaptea) dar cu repaus săptămânal (sâmbătă şi duminică) şi în zilele de 
sărbători legale. Sunt incluse şi persoanele care declară că lucrează sâmbătă, dar care au liber 
duminică. 

Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 3 pentru : 
• cazul persoanelor care lucrează în două schimburi numai ziua, cu repaus noaptea, sâmbătă, 

duminică  şi în zilele de sărbători legale. 

Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 4 pentru : 
• cazul în care persoana lucrează uneori ziua, uneori noaptea, în mod neregulat, în funcţie de 

necesităţi sau la solicitarea angajatorului. Tot aici sunt cuprinse şi persoanele al căror program de 
lucru se desfăşoară în ture după o anumită regulă (12 cu 24, 12 cu 48; 24 cu 72). 
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Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 5 pentru : 
• situaţia în care, chiar dacă în instituţia în care îşi desfăşoară activitatea există  program de lucru în 

schimburi, persoana din diferite motive (responsabilităţi familiale, motive de sănătate, 
frecventarea unor cursuri de învăţământ, caracteristicile fluxului de fabricaţie, etc.) lucrează în 
mod constant un singur schimb: fie numai dimineaţă, fie numai după-amiază, fie numai noaptea. 

 
Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 6 pentru : 
• altă situaţie decât cele expuse anterior. 
 
ÎNTREBAREA 14 
 
14 Consideraţi că lucrul în schimburi este convenabil pentru viaţa dvs. personală ? 

DA ................................................................................................................................1�  
NU ................................................................................................................................2�  

SCVP 
 
Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 1 pentru : 
• persoanele pentru care lucrul în schimburi reprezintă un avantaj. 

 
Exemplu: 
O salariată care lucrează în două schimburi (numai ziua) reuşeşte să-şi alterneze programul cu al 
soţului; astfel cei doi pot să-şi supravegheze copilul de 3 ani, nefiind nevoie să mai angajeze o 
dădacă. 
 
Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 2 pentru : 
• persoanele pentru care lucrul în schimburi nu reprezintă un avantaj. 
Exemplu  
O vânzătoare la un complex comercial lucrează în două schimburi care alternează zilnic (o zi 
dimineaţă, o zi după amiaza), dar în aşa fel încât ea nu se poate prezenta la foarte multe din 
cursurile unei şcoli profesionale pe care încearcă să o urmeze. 
 
ÎNTREBAREA 15 
 
15. Programul dvs. de lucru este de tipul “la solicitare” (v ă prezentaţi la lucru numai la 

solicitarea/chemarea angajatorului) ? 
DA ................................................................................................................................1�  
NU ................................................................................................................................2� ����17 

SOLIC 
 
Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 1 pentru : 
• persoana salariată care nu are un program determinat, ea venind la lucru doar atunci când este 

solicitată; în contractul său de muncă nu este specificat de regulă un număr de ore pe care 
salariatul să îl îndeplinească pe o anumită perioadă. 

Exemplu 
Un muncitor în domeniul instalaţiilor sanitare găseşte de lucru la o firmă specializată în 
distribuirea şi montarea centralelor termice de apartament şi de bloc. El negociază un acord în 
care nu este precizat un anumit număr de ore de lucru, iar firma îl solicită doar atunci când are 
nevoie de serviciile acestuia. 
 
Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 2 pentru : 
• persoana salariată care are alt tip de program de lucru. 
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ÎNTREBAREA 16 
 

16. Consideraţi că lucrul “la solicitare” este convenabil pentru viaţa dvs. personală ? 
DA ................................................................................................................................1�  
NU ................................................................................................................................2�  

SOLVP 

Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 1 pentru : 
• persoana care consideră că acest tip de program de lucru o avantajează în ceea ce priveşte timpul 

liber, responsabilităţile familiale. 
Exemplu 
O persoană care montează centrale termice numai la solicitarea angajatorului poate avea chiar şi 
câteva zile consecutive în care să nu lucreze, timp în care îşi poate rezolva alte probleme casnice. 

Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 2 pentru : 
• persoana care nu se consideră avantajată de acest tip de program 
Exemplu 
O persoană care montează interfoane numai la solicitarea angajatorului şi care este chemată la 
lucru uneori şi la sfârşitul săptămânii se poate considera dezavantajată deoarece în acest timp are 
ca responsabilitate să-şi îngrijească părinţii bolnavi (de care are grijă sora în cursul săptămânii). 
 

ORELE LUCRATE SUPLIMENTAR 

ÎNTREBAREA 17 

17. Săptămâna trecută aţi efectuat ore suplimentare la locul de muncă? 
DA ................................................................................................................................1�  
NU ................................................................................................................................2� ����19 

OSUPL 

Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 1 pentru : 
• persoana care a lucrat ore suplimentare în săptămâna care a precedat interviul. 

Se marchează ‘‘X’’ în  c ăsuţa corespunzătoare codului 2 pentru : 
• persoana care nu a efectuat ore suplimentare în săptămâna care a precedat interviul.  
 
ÎNTREBAREA 18 
 
18. Câte ore suplimentare aţi lucrat săptămâna trecută ?  

• total ore suplimentare ................................................................................................1 |_|_|  
din care:   
• ore plătite ...........................................................................................................................2 |_|_|  

ORES 

Se completează căsuţa corespunzătoare codului 1 cu : 
• numărul total de ore suplimentare efectuate de persoana anchetată săptămâna precedentă 

interviului. 

Se completează căsuţa corespunzătoare codului 2 cu : 
• numărul de ore suplimentare plătite din totalul orelor suplimentare lucrate în săptămâna 

precedentă; această căsuţă poate rămâne necompletată în cazul în care nici una din orele 
suplimentare nu este plătită, indiferent de faptul că angajatul are sau nu dreptul la compensarea 
acestora. 

Exemplu 
O persoană care în săptămâna precedentă interviului a efectuat 10 ore suplimentare din care 
angajatorul plăteşte doar jumătate va completa în prima căsuţă 10, iar în cea de-a doua 5. 


