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AMIGO – trim. II 2006 

 
 
 

ANCHETA COMPLEMENTARĂ  
“TRANZIŢIA DE LA MUNCǍ LA PENSIONARE ” 

 
 
 

Precizări metodologice CIC 2006 
 

Ancheta complementară “Tranzi ţia de la muncă la pensionare” este un modul ataşat anchetei 
AMIGO care se realizează numai în trimestrul II 2006. 

Obiectivul principal al anchetei complementare este asigurarea informaţiilor privind modul în care 
are loc tranziţia de la activitatea profesională la pensionare, motivele care determină ieşirea la 
pensie, factorii de influenţă şi condiţiile care ar putea amâna decizia de pensionare în favoarea 
prelungirii perioadei de desfăşurare a activităţii profesionale, caracteristicile programului de lucru în 
anii premergători ieşirii la pensie. 

Ancheta îşi propune să colecteze informaţii referitoare la: 
- tipul pensiei de care beneficiază persoanele de 50-69 ani; 
- tipul beneficiilor de protecţie socială (altele decât pensia) de care beneficiază persoanele 

de 50-69 ani; 
- caracteristicile programului de lucru în anii premergători pensionării; 
- intenţiile de modificare a programului de lucru în anii premergători ieşirii la pensie; 
- vârsta efectivă de pensionare; 
- vârsta planificată de pensionare; 
- vechimea în muncă; 
- motivele care determină prelungirea activităţii profesionale; 
- motivul principal care determină pensionarea; 
- factorii de influenţă şi condiţiile care ar putea amâna decizia de pensionare. 

 

Sfera de cuprindere 
Modulul ad-hoc “Tranzi ţia de la muncă la pensionare” se adresează tuturor persoanelor cu 
domiciliu permanent în România, membre ale gospodăriilor din locuinţele selectate pentru AMIGO, 
cu vârsta cuprinsă între 50-69 ani (inclusiv).  

Persoanele de 50-69 ani (inclusiv) care formează obiectul anchetei CIC 2006 sunt persoanele 
născute în următoarea perioadă: 

 
Dacă prelucrarea se face 

pentru: 
Perioada va fi: 

Începutul perioadei Sfârşitul perioadei 
LUNA ANUL luna 1 anul 1 luna 2 anul 2 

04 2005 05 1936 04 1956 
05 2005 06 1936 05 1956 
06 2005 07 1936 06 1956 

 
LUNA de prelucrare este preluată din LG (lista locuinţelor şi a gospodăriilor cercetate). 
 luna 1 = LUNA + 1 
 luna 2 = LUNA 
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Completarea chestionarului 

PENTRU TOATE ÎNTREBĂRILE: I SE VOR CITI PERSOANEI INTERVIEVATE TOATE 
POSIBILITĂŢILE DE RĂSPUNS (INCLUSIV PENTRU VARIANTA “NU ESTE CAZUL”), 
PENTRU CA ACEASTA SĂ POATĂ ALEGE VARIANTA CORECTĂ. 

Colectarea informaţiilor se realizează prin chestionarul individual complementar CIC 2006 care 
conţine date de identificare, urmate de 6 module referitoare la: 

◊ pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; 
◊ retragerea din activitatea profesională; 
◊ stimularea continuării activităţii economice; 
◊ existenţa programului de lucru modificat în perioada ultimilor 5 ani de activitate; 
◊ vârsta planificată pentru retragerea din activitate; 
◊ factorii care determină amânarea retragerii din activitate. 

În contextul acestei cercetări: 

� Sunt considerate persoane care beneficiază de pensie persoanele care beneficiază de: 
- pensie pentru limită de vârstă (cu stagiu complet sau incomplet  de cotizare), sau 
- pensie anticipată, sau 
- pensie anticipată parţial, sau 
- ajutor social de tip pensie. 

� Retragerea din activitate presupune încetarea activităţii economice, cu sau fără intenţia de a 
relua activitatea sau de a căuta un alt loc de muncă  la o dată ulterioară. 

� Retragerea definitivă din activitate presupune încetarea activităţii economice, fără intenţia de a 
relua activitatea sau de a căuta un alt loc de muncă  la o dată ulterioară. 

Astfel, o persoană pensionată (care beneficiază de pensie) se poate afla într-una dintre situaţiile: 
- nu s-a retras din activitate (continuă să lucreze la vechiul loc de muncă sau la un nou loc 

de muncă); 
- s-a retras din activitate temporar (deşi nu mai lucrează, caută un loc de muncă sau 

intenţionează să îşi reia activitatea sau să caute un alt loc de muncă în viitor) ; 
- s-a retras din activitate definitiv (nu mai lucrează, nu caută un loc de muncă şi nici nu 

intenţionează să revină pe piaţa forţei de muncă). 
 

PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE 
 
Întrebarea 1 se adresează tuturor persoanelor de 50-69 ani, indiferent dacă în prezent lucrează sau 
nu şi indiferent dacă au lucrat vreodată sau nu.  

1. Câţi ani aţi lucrat în total, pe parcursul întregii vieţi profesionale? 
Nu e cazul, persoana nu a lucrat niciodată  ......................................................................................1� ����20 

ANIL  

Am lucrat în total ................................................................................................................................|_|_| ani 
ANIL1 

din care, stagiu de cotizare (ani luaţi în calcul la stabilirea pensiei) ................................|_|_| ani 
ANIL 2 

Această întrebare are scopul: 
- de a identifica persoanele care nu au lucrat niciodată. Deoarece pentru aceste persoane 

întrebările 2-19 nu au sens, ele vor fi direcţionate la sfârşitul chestionarului (întrebarea 20); 
- de a afla numărul de ani lucraţi (pentru salariu sau alte venituri în bani sau natură) de la 

începutul vieţii profesionale până în prezent, precum şi numărul de ani de cotizare (de plată 
a contribuţiei individuale la fondurile de asigurări sociale) într-unul dintre sistemele de 
asigurări sociale (de stat, pentru agricultori, culte, avocaţi, M.Ap.N., M.A.I., S.R.I etc.) 
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Persoanele care răspund la această întrebare pot fi încadrate în trei categorii: 
- persoane care lucrează în prezent; 
- persoane care nu lucrează în prezent, dar au lucrat cândva; 
- persoane care fie nu au lucrat niciodată, fie au desfăşurat toată viaţa doar activităţi 

ocazionale (desfăşurate din când în când), fără a avea un loc de muncă semnificativ. 
Se completează obligatoriu numărul de ani lucraţi în total (ANIL 1) şi stagiul de cotizare (ANIL 2) 
pentru: 

- persoanele care lucrează în prezent, precum şi pentru 
- persoanele care nu lucrează în prezent, dar au lucrat cândva. 

În cazul acestor persoane nu se admite la întrebarea 1 din chestionarul CIC răspunsul „Nu e cazul, 
persoana nu a lucrat niciodată” (ANIL). Dacă persoana insistă cu acest răspuns veţi încerca totuşi, 
prin întrebări suplimentare, să determinaţi numărul de ani care pot fi consideraţi ani lucraţi 
/perioade lucrate conform celor de mai jos. 
Pentru persoanele care fie nu au lucrat niciodată, fie au desfăşurat toată viaţa doar activităţi 
ocazionale, fără a avea un loc de muncă semnificativ, se marchează codul 1 (ANIL) şi se sare direct 
la întrebarea 20. 
 
Se consideră perioade lucrate – toate perioadele în care persoana a desfăşurat în mod regulat o 
activitate economică producătoare de bunuri sau servicii (în calitate de salariat, patron, lucrător pe 
cont propriu, ajutor familial neremunerat, membru al unei societăţi agricole sau cooperative 
neagricole), în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii. 
Perioadele de absenţă temporară de la lucru, ca de exemplu: concediul de maternitate sau de 
paternitate, concediul de boală, întreruperea temporară a activităţii pentru motive tehnice sau 
economice – sunt de asemenea considerate perioade lucrate.   
 
Nu se consideră perioade de timp lucrate: 

- perioadele lucrate în activităţile ocazionale (desfăşurate din când în când); 
- perioadele în care persoana, în calitate de elev sau student, a lucrat cu program parţial; 
- perioadele în care persoana, în calitate de elev sau student, a lucrat numai în timpul 

vacanţelor; 
- perioadele în care persoana se afla în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului 

(concediu parental) 
- perioadele de întrerupere a carierei (de exemplu o persoană care îşi suspendă contractul de 

muncă un an de zile pentru a-şi urma soţul/soţia la post în străinătate). 
Dacă persoana a avut o carieră discontinuă, cu întreruperi ale activităţii, numărul de ani lucraţi în 
total se va obţine prin însumarea duratelor tuturor perioadelor lucrate. 
În cazul persoanelor care au lucrat sub un an (de exemplu: 2 luni) se va trece 1 la numărul de ani 
lucraţi. Pentru celelalte cazuri în care persoana nu a lucrat un număr întreg de ani  se vor aplica 
regulile obişnuite de rotunjire (de exemplu: dacă persoana a lucrat 25 ani şi 4 luni se va completa 
25 ani, dacă a lucrat 25 ani şi 6 luni se va completa 26 ani). 

Constituie stagiu de cotizare (plata contribuţiei individuale la fondurile de asigurări sociale): 
a. numărul de ani, începând cu luna aprilie 2001 până în prezent, în care persoana fost 

asigurată într-unul dintre sistemele de asigurări sociale şi a plătit contribuţii de asigurări 
sociale, aflându-se într-una dintre situaţiile prevăzute de Legea Nr.19/2000 cu modificările 
şi completările ulterioare: 

- a desfăşurat activităţi pe bază de contract individual de muncă; 
- şi-a desfăşurat activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii 

executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, sau au fost membrii 
cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti; 

- au beneficiat de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin, 
suportată din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj; 

- au realizat un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel puţin 3 salarii medii brute 
pe economie, şi care s-au aflat în una dintre situaţiile următoare: 
o asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari; 



 4

o administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de 
management; 

o membri ai asociaţiei familiale; 
o persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente; 
o persoane angajate în instituţii internaţionale ; 
o proprietari de bunuri şi/sau arendaşi de suprafeţe agricole şi forestiere; 
o persoane care au desfăşurat activităţi agricole în cadrul gospodăriilor individuale 

sau activităţi private în domeniul forestier; 
o membri ai societăţilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultură; 
o persoane care au desfăşurat activităţi în unităţile de cult recunoscute potrivit legii 
şi care nu au încheiat contract individual de muncă; 

- persoanele care au realizează prin cumul venituri brute pe an calendaristic, echivalente 
cu cel puţin 3 salarii medii brute pe economie ; 

- persoanele care au desfăşoară activităţi exclusiv pe bază de convenţii civile de prestări 
de servicii şi care au realizeazat un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin 
3 salarii medii brute pe economie ; 

- persoane asigurate în sistemul public, pe bază de contract de asigurare.       

b. vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor, conform Legii Nr.3/1977 cu 
modificările şi completările ulterioare care s-a aplicat până la data de 1 aprilie 2001, data 
intrării în vigoare a Legii Nr.19/2000. 

 
Întrebarea 2 se adresează tuturor persoanelor care lucrează în prezent sau au lucrat cândva, 
indiferent când. Nu vor răspunde deci la această întrebare persoanele pentru care s-a marcat codul 1 
(„Nu e cazul, persoana nu a lucrat niciodată”) la întrebarea 1. 
 
2. În prezent beneficiaţi de pensie de asigurări sociale (pensie pentru limită de vârstă, pensie 

anticipată, pensie anticipată parţial) sau de ajutor social de tip pensie? 
DA,   

• pensie pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare ............................................................1�  
• pensie pentru limită de vârstă cu stagiu incomplet de cotizare .........................................................2�  
• pensie anticipată ................................................................................................................................3�  
• pensie anticipată parţial .....................................................................................................................4�  
• ajutor social de tip pensie ..................................................................................................................5�  

NU ..............................................................................................................................................................6� ����4 
PENS 

Scopul întrebării este de a obţine informaţii asupra tipurilor de pensii de care beneficiază 
persoanele, obţinute în oricare dintre sistemele de asigurări sociale existente la data pensionării (de 
stat, pentru agricultori, culte, avocaţi, M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc.) 

Modul de asimilare a categoriilor de pensii între legea veche (Legea Nr. 3 din 30 iunie 1977 
privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială) şi legea nouă (Legea Nr. 19 din 17 
martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale): 

Legea Nr. 19 / 2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

Legea Nr. 3 / 1977 privind pensiile de asigurări 
sociale de stat şi asistenţă socială 

Pensie pentru limită de vârstă Pensie pentru munca depusă şi limit ă de vârstă 
• cu stagiu complet de cotizare • cu vechime integrală în muncă 
• cu stagiu incomplet de cotizare • fără vechime integrală în muncă 

Pensie anticipată*)  ─ 
Pensie anticipată parţial*) ─ 
Pensie de invaliditate Pensie pentru pierderea capacităţii de muncă 

• gradul I • gradul I 
• gradul II • gradul II 
• gradul III • gradul III  

*) Categorii de pensii noi, în conformitate cu Legea Nr. 19/2000, intrate în vigoare începând cu aprilie 2001 
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Categoriile de pensii  în vigoare începând cu luna aprilie 2001 (conform Legii 19/2000) sunt: 

Pensia pentru limită de vârstă - se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data 
pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare. 
La data efectuării anchetei, vârsta standard de pensionare este de 57 de ani şi 10 luni pentru femei şi 
62 de ani şi 10 luni pentru bărbaţi.  
Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi este de 10 ani şi 10 luni.  
Stagiul complet de cotizare este de 25 de ani şi 10 luni pentru femei şi de 30 de ani şi 10 luni pentru 
bărbaţi.  
Potrivit legii, anumite categorii de persoane (care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite, 
în condiţii speciale de muncă, femeile care au născut cel puţin 3 copii etc.) pot beneficia de de 
reducerea vârstei standard de pensionare. 

Pensia anticipată - se acordă, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii varstei standard de pensionare, 
asiguraţilor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani.  
La împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute de lege, pensia anticipată devine pensie 
pentru limită de varstă.  

Pensia anticipată parţial - se acordă cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de 
pensionare, asiguraţilor care au realizat sau au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel mult 10 ani.  
La împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute de lege, pensia anticipată parţial devine 
pensie pentru limită de vârstă.  

Codul 1 – se va marca în cazul: 
- persoanelor pensionate începând cu  aprilie 2001 beneficiare de pensie pentru limită de 

vârstă şi care au stagiu complet de cotizare conform Legii Nr.19/2000, precum şi 
- persoanelor pensionate înainte de aprilie 2001 beneficiare de pensie pentru munca 

depusă şi cu vechime integrală în muncă, conform prevederilor din legislaţia în vigoare la 
data pensionării (conform Legii Nr.3/1977). 

Codul 2 – se va marca în cazul: 
- persoanelor pensionate începând cu aprilie 2001 beneficiare de pensie pentru limită de 

varstă şi care au stagiu incomplet  de cotizare conform Legii Nr.19/2000, precum şi 
- persoanelor pensionate înainte de aprilie 2001 beneficiare de pensie pentru munca 

depusă fără vechime integrală în muncă, conform prevederilor din legislaţia în vigoare la 
data pensionării (conform Legii Nr.3/1977). 

Codul 3 – se va marca în cazul persoanelor pensionate începând cu aprilie 2001 beneficiare de 
pensie anticipată (conform Legii Nr.19/2000); 
Codul 4 – se va marca în cazul persoanelor pensionate începând cu aprilie 2001 beneficiare de 
pensie anticipată parţial (conform Legii Nr.19/2000); 
Codul 5 - se va marca în cazul persoanelor beneficiare de ajutor social de tip pensie acordat 
conform Legii Nr.3/1977. 
 
Întrebarea 3 
 
3. Ce vârstă aveaţi la data pensionării?   |_|_| ani ����5 

VIRP 

Se va înscrie vârsta la care persoana a început să primească pensia. Dacă o persoană a beneficiat 
succesiv de mai multe dintre tipurile de pensie enumerate la întrebarea 2, se va trece vârsta la data 
primirii primului tip de pensie.  
De exemplu: 
Persoana a beneficiat mai întâi de pensie anticipată şi ulterior, după îndeplinirea condiţiilor, de 
pensie pentru limită de vârstă. În această situaţie se va înscrie vârsta la data primirii pensiei 
anticipate. 
În cazul beneficiarilor de ajutor social de tip pensie, se va înscrie vârsta la data primirii acestuia. 
În cazul în care există persoane care după pensionare s-au reîncadrat în muncă, continuând să 
primească pensia, se va trece vârsta la care au început să o primească. 
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Întrebarea 4 
 
4. Totuşi, îndepliniţi condiţiile pentru a putea beneficia de pensie de asigurări sociale, dacă aţi dori să 

o faceţi? 
DA, pentru:   

• pensie pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare ............................................................1�  
• pensie pentru limită de vârstă cu stagiu incomplet de cotizare .........................................................2�  
• pensie anticipată ................................................................................................................................3�  
• pensie anticipată parţial .....................................................................................................................4�  

NU ..............................................................................................................................................................5�  
DPENS 

 
La codul 1 se vor înscrie persoanele care au vârsta de 

57 ani şi 10 luni în cazul femeilor şi  
62 ani şi 10 luni în cazul bărbaţilor  

şi stagiul de cotizare de cel puţin 
25 de ani şi 10 luni în cazul femeilor şi 
30 de ani şi 10 luni în cazul bărbaţilor. 

La codul 2 se vor înscrie persoanele care au vârsta de 
57 ani şi 10 luni în cazul femeilor şi  
62 ani şi 10 luni în cazul bărbaţilor  

şi stagiul de cotizare 
de 10 ani şi 10 luni (inclusiv) până la 25 ani şi 10 luni în cazul femeilor şi 
de 10 ani şi 10 luni (inclusiv) până la 30 ani şi 10 luni în cazul bărbaţilor. 

La codul 3 se vor înscrie persoanele care au vârsta 
între 52 ani şi 10 luni  şi 57 ani şi 10 luni în cazul femeilor şi 
între 57 ani şi 10 luni şi 62 ani şi 10 luni în cazul bărbaţilor 

şi stagiul de cotizare de cel puţin 
35 de ani şi 10 luni în cazul femeilor şi 
40 de ani şi 10 luni în cazul bărbaţilor. 

La codul 4 se vor înscrie persoanele care au vârsta 
între 52 ani şi 10 luni  şi 57 ani şi 10 luni în cazul femeilor şi 
între 57 ani şi 10 luni şi 62 ani şi 10 luni în cazul bărbaţilor 

şi stagiul de cotizare 
de 25 de ani şi 10 luni până la 35 de ani şi 10 luni în cazul femeilor şi 
de 30 de ani şi 10 luni  până la 40 de ani şi 10 luni în cazul bărbaţilor. 

La codul 5 se vor înscrie persoanele care nu îndeplinesc (încă) condiţiile pentru a putea beneficia de 
vreunul dintre tipurile de pensii menţionate la codurile 1, 2, 3 sau 4. 
 
Întrebarea 5 
 
5. În prezent beneficiaţi (şi) de alte tipuri de pensie sau drepturi individuale de protecţie socială? 
DA,   

• pensie de invaliditate   
• gradul I ................................................................................................................................1�  
• gradul II ................................................................................................................................2�  
• gradul III................................................................................................................................3�  

• pensie de urmaş   
• deşi aveam dreptul la pensie proprie, am făcut opţiunea pentru cea de urmaş............................4�  
• pentru că nu aveam dreptul la pensie proprie ..............................................................................5�  

• alocaţie pentru nevăzători (pensie socială) ...........................................................................................6�  
• indemnizaţie lunară (ajutor special) pentru pentru persoanele cu handicap ................................7�  
• alte drepturi de protecţie socială (enumeraţi) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8�  

NU ..............................................................................................................................................................9�  
AJUT 

 

M 
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La codurile 1, 2, 3 se vor înscrie, după caz, persoanele beneficiare de pensie de invaliditate de 
gradul I, II sau III conform Legii Nr.19/2000 sau pensie pentru pierderea capacităţii de muncă (din 
accident de muncă sau boală profesională) sau în afara procesului de muncă cu gradul I, II sau III de 
invaliditate (conform Legii Nr.3/1977).  

La codul 4 se vor înscrie persoanele care, deşi ar fi avut dreptul la o pensie proprie, au optat 
pentru pensia de urmaş deoarece aceasta era mai avantajoasă.  

La codul 5 se vor înscrie persoanele care beneficiază de pensie de urmaş şi nu ar fi avut dreptul la 
o pensie proprie. 
 
Atenţie! 
Se va marca codul 4 sau 5, după caz şi în cazul soţului supravieţuitor care primeşte pensie de 
urmaş pe perioada în care este invalid de gradul I sau II (şi nu are pensie proprie de 
invaliditate); 
Se va marca codul 4 sau 5, după caz în cazul tuturor persoanelor care beneficiază de pensie de 
urmaş şi nu au o pensie proprie, indiferent de tipul pensiei care constituie baza de calcul (pensia 
de care beneficia sau ar fi putut beneficia soţul decedat).  
Exemplu : În cazul soţului supravieţuitor care beneficiază de pensie de urmaş şi nu are o pensie 
proprie, iar soţul decedat beneficia de pensie de invaliditate de gradul I (care constituie baza de 
calcul pentru cuantumul pensiei de urmaş), se va marca unul dintre codurile 4 sau 5 şi nu codul 1 
(pensie de invaliditate de gradul I). 

La codul 6 se vor înscrie persoanele care beneficiază de alocaţie pentru nevăzători (pensie socială). 

La codul 7 se vor înscrie persoanele care beneficiază de indemnizaţie lunară (ajutor special) pentru 
pentru persoanele cu handicap. 
Atenţie! 
Întrebarea 5 permite răspuns multiplu (dacă o persoană beneficiază atât de pensie de invaliditate 
de gradul I cât şi de alocaţie pentru nevăzători se vor marca atât codul 1, cât şi codul 6). 

La codul 9 se vor înscrie persoanele care nu beneficiază de niciuna dintre pensiile sau drepturile de 
protecţie sociale prevăzute la codurile 1-7. 
 
Atenţie! 
Codul 8 se marchează numai după ce aţi purtat un dialog clar şi precis cu persoana intervievată, 
în urma căruia v-aţi convins că dreptul respectiv de protecţie socială nu se poate încadra în nici 
una din celelalte  variante pretipărite. 
 

RETRAGEREA DIN ACTIVITATEA PROFESIONAL Ǎ 
 
Întrebarea 6 
 
6. Care a fost statutul dvs. imediat după încetarea activităţii profesionale/economice ? 

• pensionar(ă) (inclusiv pensie anticipată) ............................................................................................1�  
• şomer(ă) ................................................................................................................................2�  
• cu handicap sever (permanent) sau boală de lungă durată ..........................................................3�  
• casnic(ă) ................................................................................................................................4� ����9 
• altă categorie de inactivitate _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _   5�  

Nu e cazul, persoana încă lucrează sau are un loc de muncă de la care a absentat 
temporar săptămâna trecută ................................................................................................6� ����8 

STAT 
 
Scopul întrebării este de identificare a căilor prin care are loc retragerea din activitate atât pentru 
salariaţi, cât şi pentru lucrătorii pe cont propriu (inclusiv patroni). 
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Pentru persoanele care încă lucrează  - persoanele care în săptămâna de referinţă (săptămâna 
trecută, de luni până duminică inclusiv) fie au lucrat (cel puţin o oră), fie aveau un loc de muncă de la 
care au absentat temporar - va fi marcat codul 6 („Nu e cazul, persoana încă lucrează sau are un loc 
de muncă de la care a absentat temporar săptămâna trecută”). Este vorba de acele persoane care, 
conform fluxului din chestionarul individual (CI), au răspuns la întrebările 5-54 aparţinând 
capitolului “PERSOANĂ CARE A LUCRAT”. 

Pentru persoanele care nu lucrează (nu au lucrat în săptămâna de referinţă nici măcar o oră sau nu 
au avut în săptămâna de referinţă nici un loc de muncă de la care să fi absentat temporar), se va 
marca unul dintre codurile 1, 2, 3, 4 sau 5, corespunzător situaţiei în care persoana s-a aflat imediat 
după încetarea lucrului la ultimul loc de muncă.  
• La codul 1 se vor înscrie persoanele care au încetat să lucreze în urma pensionării (indiferent de 

motiv: limită de vârstă, boală, accident). La acest cod vor fi trecute şi persoanele care au 
beneficiat de pensie anticipată. 

• La codul 2 se vor încadra persoanele care declară că, imediat după părăsirea ultimului loc de 
muncă, nu au mai avut de lucru şi erau şomeri (erau disponibili să lucreze şi căutau în mod activ 
un loc de muncă), indiferent dacă erau sau nu înscrişi la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, 
precum şi pe cei care nu au lucrat o perioadă, dar tocmai îşi găsiseră un loc de muncă unde urmau 
să înceapă activitatea la o dată ulterioară. Se vor include aici şi răspunsurile de tipul: "Îmi făceam 
dosarul de şomaj", "Urma să înfiinţez o firmă” sau "Eram în curs de privatizare". 

• La codul 3 se vor înscrie persoanele care au încetat să lucreze din motive de boală de lungă durată 
sau invaliditate, fără să primească pensie şi care pot sau nu să beneficieze de alte tipuri de 
protecţie socială (de exemplu: indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap). 

 
Întrebarea 7 
 
7. Care a fost motivul principal pentru care v-aţi pensionat? 

• Pierderea locului de muncă ................................................................................................1�  
• Împlinirea vârstei limită de pensionare ..............................................................................................2�  
• Boală sau invaliditate a propriei persoane .........................................................................................3�  
• Responsabilităţi de îngrijire a persoanelor dependente ................................................................4�  

 Probleme legate de locul de muncă (programul de lucru, condiţiile de muncă, sănătatea şi 
siguranţa la locul de muncă, stres, atitudinea angajatorului sau a colegilor, performanţe profesionale 
slabe sau slab apreciate, sarcini de serviciu solicitante etc.)  ................................................................5� 

����9 

• Avantaje financiare (ex. pensia mai mare decât salariul, plăţi compensatorii) ................................6�  
• Preferinţa de a înceta lucrul ................................................................................................7�  

 Altul ( inclusiv dacă persoana s-a pensionat din motive independente de ea, dar diferite de cele 

enumerate anterior) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   8�  
MOPENS 

Veţi adresa întrebarea tuturor persoanelor care după încetarea activităţii la ultimul loc de muncă s-au 
pensionat. Scopul întrebării este de a obţine informaţii cu privire la factorii care determină o 
persoană să se pensioneze. 
Codul 1 – se marchează dacă persoana intervievată şi-a pierdut locul de muncă urmare a concedierii 

sau reducerii de personal – atunci când încetarea lucrului nu a fost voluntară; 

Codul 2 – se marchează dacă persoana intervievată a fost obligată să se pensioneze în momentul în 
care a împlinit vârsta limită de pensionare. 

Exemplu : În aprilie 2001 o persoană de sex feminin a împlinit 57 de ani, aceasta fiind la acea dată 
vârsta standard de pensionare pentru femei. A înaintat şefului o cerere prin care solicita să i se 
prelungească contractul de muncă după împlinirea vârstei limită de pensionare. Deşi acesta i-a 
întocmit un referat prin care a încercat să demonstreze că respectiva persoană este indispensabilă, 
angajatorul nu a fost de acord cu prelungirea activităţii. Ca urmare, deşi nu ar fi dorit, persoana a 
fost nevoită să-şi întocmească actele pentru  pensionare. 
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Codul 4 – se marchează dacă persoana a fost nevoită să se pensioneze pentru că avea responsabili-
tăţi de îngrijire faţă de copii, bolnavi, persoane cu handicap sau vârstnici şi, din diferite 
motive (de exemplu: nu existau servicii corespunzătoare de îngrijire sau erau prea 
costisitoare),  nu a apelat, pentru îngrijire, la instituţii specializate sau la persoane 
remunerate. 

Codul 7 – se marchează dacă a fost dorinţa persoanei să se pensioneze din motive  personale sau 
familiale sau pur şi simplu din dorinţă de a nu mai lucra. Tot aici se includ şi persoanele 
care au împlinit vârsta la care puteau beneficia de pensie anticipată, ar mai fi putut să 
continue activitatea, dar au preferat să se pensioneze. 

Dacă persoana intervievată se află în imposibilitatea de a aprecia, respectiv a alege, care a fost 
principala cauză care a determinat-o să ia decizia de a se pensiona, operatorul de interviu îi va citi, în 
ordine, variantele de răspuns la această întrebare şi se va marca primul cod din listă pe care 
repondentul îl recunoaşte ca unul dintre motive. Primele variante de răspuns se referă la motive ce 
ţin de „obligarea” persoanei de a se pensiona, iar ultimele de preferinţe/opţiuni personale. 
 

STIMULAREA CONTINU ǍRII ACTIVIT ǍŢII ECONOMICE  
 
Întrebarea 8 
 
8. Care este principalul motiv care vă stimulează să vă continuaţi activitatea?  

• pentru a beneficia de o pensie mai mare în viitor ................................................................1�  
• pentru a asigura un venit suficient gospodăriei  ................................................................ 2�  
• alt motiv, de altă natură decât financiară _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3�  

STIMACT 
 
Veţi adresa întrebarea tuturor persoanelor care au lucrat în săptămâna de referinţă (săptămâna trecută, de 
luni până duminică inclusiv) sau aveau un loc de muncă de la care au absentat temporar. Scopul 
întrebării este de a obţine informaţii cu privire la motivele care pot determina prelungirea activităţii 
profesionale. 
 

EXISTENŢA PROGRAMULUI DE LUCRU MODIFICAT ÎN PERIOADA 
ULTIMILOR 5 ANI DE ACTIVITATE  

 

Întrebările 9, 10 şi 11 se referă la caracteristicile programului de lucru în anii premergători 
pensionării şi la intenţiile de modificare a programului de lucru în anii premergători ieşirii la pensie. 

 
Întrebarea 9 
 
9. Pe parcursul ultimilor 5 ani lucraţi v-aţi redus programul de lucru (prin micşorarea numărului de 

ore lucrate), astfel încât retragerea definitivă din activitate să se facă progresiv? 
DA ..............................................................................................................................................................1�  
NU ..............................................................................................................................................................2� ����11 

REDPRO 

Veţi adresa întrebarea atât persoanelor care lucrează, cât şi celor care nu mai lucrează. Scopul întrebării 
este de a afla dacă pe parcursul ultimilor 5 ani lucraţi persoana şi-a redus programul de lucru, astfel încât 
retragerea definitivă din activitate să facă progresiv.  
Întrebarea se referă la: 

- ultimii 5 ani - în cazul în care este vorba de persoane care lucrează în prezent şi au lucrat 
continuu în ultimii 5 ani; 
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����12 

- ultimii 5 ani lucraţi (înainte de retragerea din activitatea profesională)  - în cazul în care este 
vorba de persoane care nu mai lucrează. În cazul persoanelor care s-au pensionat şi după o 
perioadă de inactivitate au revenit în câmpul muncii, întrebarea se referă la ultimii 5 ani lucraţi 
la locul de muncă de la care s-au pensionat.  

Se va marca varianta de răspuns „DA” în situaţii de genul: 
O persoană cu program complet de lucru (8 ore/zi) a ales ca pe parcursul ultimilor 5 ani 
premergători pensionării să lucreze cu program de lucru redus (6 ore/zi) sau cu program parţial 
(4 ore/ zi), optând astfel pentru o retragere progresivă din activitate. 

O persoană care lucra înainte 5 zile pe săptămână a ales ca pe parcursul ultimilor 5 ani 
premergători pensionării să lucreze doar 3 zile pe săptămână, optând astfel pentru o retragere 
progresivă din activitate. 

Se va marca varianta de răspuns „NU” pentru persoanele care nu şi-au redus programul de lucru pe 
parcursul ultimilor ani de activitate, precum şi în cazul în care reducerea programului de lucru nu are 
legătură cu paşii premergători ieşirii la pensie. 
De exemplu: 
Persoana a lucrat toată viaţa cu program parţial, iar faptul că în ultimii 5 ani de activitate a lucrat 
tot cu program parţial nu are legătură cu opţiunea de a se retrage progresiv din activitate. 

O persoană cu program complet de lucru (8 ore/zi) a optat pentru a lucra cu un număr mai mic de 
ore pe zi (6 ore/zi sau 4 ore/zi) din motive personale, altele decât pentru a-şi asigura o retragere 
progresivă din activitate (de exemplu: din necesitatea de a-şi îngriji şi supraveghea nepoţii). 
 
Întrebarea 10 
 
10. Pe parcursul acestor ultimi 5 ani, nivelul remunerării s-a redus corespunzător cu reducerea 

numărului de ore lucrate? 
DA ..............................................................................................................................................................1�  
NU ..............................................................................................................................................................2�  

REDREM 
 
La această întrebare vor răspunde toate persoanele - indiferent dacă au lucrat sau nu în cursul 
săptămânii de referinţă – care au declarat că pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate şi-au redus 
programul de lucru prin micşorarea numărului de ore lucrate (pe zi sau pe săptămână). 
 
 
Întrebarea 11 
 
11. Intenţionaţi să reduceţi programul de lucru (la actualul loc de muncă sau la un posibil loc de muncă 

viitor) pe parcursul urm ătorilor 5 ani, astfel încât retragerea definitivă din activitate să se facă 
progresiv? 

DA ..............................................................................................................................................................1�  
NU ..............................................................................................................................................................2�  
Nu îmi pot face planuri pentru următorii 5 ani .........................................................................................3�  
Nu este cazul, persoana şi-a încetat deja definitiv activitatea (nu lucrează şi nu intenţionează să îşi 
reia activitatea sau să caute un loc de muncă la o dată ulterioară) .............................................................4�  

REDINT 
 
La această întrebare vor răspunde toate persoanele - indiferent dacă au lucrat sau nu în cursul 
săptămânii de referinţă – care au declarat că pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate nu şi-au redus 
programul de lucru prin micşorarea numărului de ore lucrate. 
 
Scopul întrebării este de a obţine informaţii cu privire la intenţia persoanei de a-şi reduce programul 
de lucru astfel încât retragerea definitivă din activitate să se facă progresiv.  
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� Dacă este vorba de o persoană care lucrează, se va referi la actualul loc de muncă. 

� Dacă este vorba de o persoană care nu mai lucrează, dar are de gând ca într-o perioadă viitoare, 
pe parcursul următorilor 5 ani, să reînceapă să lucreze, se va referi la viitorul loc de muncă. 

La codul 3 se includ persoanele care pur şi simplu nu au încă planuri pentru următorii 5 ani. Tot aici 
se pot încadra şi şomerii, persoanele care ştiu deja că îşi vor înceta activitatea în următoarele luni, 
persoanele care au un loc de muncă nesigur. 
Codul 4 se va marca pentru persoanele care nici nu lucrează şi nici nu intenţionează să îşi reia 
activitatea sau să caute un loc de muncă la o dată ulterioară. 
 

VÂRSTA PLANIFICAT Ǎ PENTRU RETRAGEREA DIN ACTIVITATE  
 
Întrebarea 12 
 
12. Puteţi indica vârsta la care doriţi să vă retrageţi definitiv din activitatea economică, fără intenţia 

de a vă relua activitatea sau de a căuta un alt loc de muncă ulterior ? 
DA,  ............................................................................................................................................................1�  

Indicaţi vârsta |_|_| ani 
NU ŞTIU EXACT, dar probabil va fi    

• înainte de 60 de ani .....................................................................................................................2�  
• între 60 şi 64 de ani .....................................................................................................................3�  
• peste 65 ani ................................................................................................................................4�  

Intenţionez să lucrez cât timp voi putea ................................................................................................5�  
Nu ştiu, nici măcar aproximativ .................................................................................................................6�  
Nu este cazul, persoana şi-a încetat deja definitiv activitatea (nu lucrează şi nu intenţionează 
să îşi reia activitatea sau să caute un loc de muncă la o dată ulterioară) ....................................................7�  

VIRPV 

Veţi adresa întrebarea tuturor persoanelor, indiferent dacă au lucrat sau nu în săptămâna de referinţă 
(săptămâna trecută, de luni până duminică inclusiv). Scopul întrebării este de a obţine informaţii cu 
privire la vârsta planificată de pensionare. 
 
 

FACTORII CARE DETERMIN Ǎ AMÂNAREA RETRAGERII DIN 
ACTIVITATE  

 
Întrebările 13, 14 şi 15 
 
13. Un program de lucru mai flexibil v-ar determina să vă amânaţi retragerea din activitate? 
Da ...............................................................................................................................................................1�  
Nu ..............................................................................................................................................................2�  
Nu e cazul (persoana nu lucrează) .............................................................................................................3�  

FLEXO 
14. Mai multe oportunit ăţi de perfecţionare profesională, calificare, recalificare v-ar determina să vă 

amânaţi retragerea din activitate? 
Da ...............................................................................................................................................................1�  
Nu ..............................................................................................................................................................2�  
Nu e cazul (persoana nu lucrează) .............................................................................................................3�  

OPORO 
15. Existenţa unor condiţii mai bune în ceea ce priveşte sănătatea şi siguranţa la locul de muncă v-ar 

determina să vă amânaţi retragerea din activitate? 
Da ...............................................................................................................................................................1�  
Nu ..............................................................................................................................................................2�  
Nu e cazul (persoana nu lucrează) .............................................................................................................3�  

SANO 
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Întrebările 13, 14 şi 15 se adresează persoanelor care lucrează şi au scopul de a identifica ce anume 
le-ar putea determina să amâne decizia de a se retrage din activitate şi să le stimuleze să continue să 
lucreze. Pentru persoanele care nu lucrează se va marca obligatoriu codul  3. 
 
Vor fi încadrate la varianta de răspuns „DA” şi răspunsurile de genul „într-o oarecare măsură” deoarece 
aceasta înseamnă că factorul respectiv ar putea determina persoana să-şi continue/prelungească 
activitatea profesională, amânând decizia de încetare a lucrului chiar şi după împlinirea vârstei limită de 
pensionare. 
 
Întrebările 16, 17 şi 18 
 
16. Un program de lucru mai flexibil v-ar fi determinat să vă amânaţi retragerea din activitate? 
Da ...............................................................................................................................................................1�  
Nu ..............................................................................................................................................................2�  
Nu e cazul (persoana lucrează) ..................................................................................................................3�  

FLEXI 
17. Mai multe oportunităţi de perfecţionare profesională, calificare, recalificare v-ar fi determinat să 

vă amânaţi retragerea din activitate? 
Da ...............................................................................................................................................................1�  
Nu ..............................................................................................................................................................2�  
Nu e cazul (persoana lucrează) ..................................................................................................................3�  

OPORI 
18. Existenţa unor condiţii mai bune în ceea ce priveşte sănătatea şi siguranţa la locul de muncă v-ar 

fi determinat să vă amânaţi retragerea din activitate? 
Da ...............................................................................................................................................................1�  
Nu ..............................................................................................................................................................2�  
Nu e cazul (persoana lucrează) ..................................................................................................................3�  

SANI 
 
Întrebările 16, 17 şi 18 se adresează persoanelor care nu mai lucrează şi au scopul de a identifica ce 
anume le-ar fi putut determina să amâne decizia de a se retrage din activitate şi să continue să 
lucreze. Pentru persoanele care lucrează se va marca obligatoriu codul  3. 
 
Vor fi încadrate la varianta de răspuns „DA” şi răspunsurile de genul „într-o oarecare măsură” deoarece 
aceasta înseamnă că factorul respectiv ar fi putut determina persoana să continue să lucreze şi astfel să-şi 
fi amânat decizia de pensionare. 
 
Întrebarea 19 are ca scop evaluarea gradului de dificultate în furnizarea informaţiilor necesare 
completării chestionarului. Aprecierea gradului de dificultate trebuie făcută de către repondent. 
 
Întrebarea 20 are ca scop evaluarea proporţiei de răspunsuri proxy1. Completarea răspunsului 
pentru această întrebare se va face de către operatorul de interviu. 
 
La întrebarea 21 trebuie să se precizeze data şi durata (numărul de minute afectate) completării 
chestionarului CIC.  
 

                                                 
1 Răspunsurile sunt oferite de altcineva decât persoana de referinţă 


