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ANCHETA ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII 2008 
  
 

MAPĂ GOSPODĂRIE  
 

 
Confidenţial 
Numai pentru scopuri de cercetare statistică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2008 2009 2010 2011 

IDENTIFICAREA GOSPODĂRIEI 

1. Rezultatul identificării adresei în teren     

    • adresă localizată ……………………..….........……..… 
• adresă imposibil de localizat ……………........….……. 
• adresă localizată, însă accesul nu este posibil …...… 
• locuinţă inexistentă, clădire cu altă destinaţie decât  
de locuit, locuinţă neocupată sau sezonieră ….…..........… 

11  
21  
22  

 
23  

4 

11  
21  
22  

 
23  

4 

11  
21  
22  

 
23  

4 

11  
21  
22  

 
23  

4 

 REID1 REID2 REID3 REID4 
2. Identificatorul gospodăriei ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ 

IDGO1 
⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ 

IDGO2 
⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ 

IDGO3 
⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ 

IDGO4 

INFORMAŢII DESPRE INTERVIU 

3. Gradul de completare al chestionarelor     
• doar mapa şi/sau chestionarul gospodăriei ……....….
• mapă, CG şi chestionare individuale ..........................

1  
2  

GRAD1 

1  
2  

GRAD2 

1  
2  

GRAD3 

1  
2  

GRAD4 

4. Data desfăşurării interviului ziua ZIGO ⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦ 
 luna LUGO ⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦ 
 anul ANGO ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ 

5. Numele şi prenumele anchetatorului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6. Numele şi prenumele controlorului _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  
 
 

                                
                           ROMÂNIA 

                                                                                                                                                                        

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare,care prevede: “persoanele fizice sunt obligate să furnizeze serviciilor de statistică oficială 
datele personale şi cele privind gospodăria şi activitatea economică, necesare efectuării recensămintelor şi anchetelor 
statistice”. 

Cercetare statistică realizată în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr.1177/2003 

Judeţul ……………………………….…………….…..….. 

Municipiul/ Oraşul/Comuna ……………………………... 

Localitatea componentă/ Satul ………..……….……….. 

Strada ………………………………Nr .……Bloc….. 
Scara ….….. Etaj ……. Apart ….… sector …………..… 

MG 

 

 Codul centrului ………….⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦           CENTR 
  
 Codul locuinţei …………. ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦               LOC 
 

 Sub-eşantionul .............................. ⎣⎦               NRS 
  
 Numărul de ordine CG în cadrul locuinţei  ⎣⎦  CG 



 
 

COMPONENŢA GOSPODĂRIEI 
 

În acest tabel se completează date pentru toţi membrii curenţi ai gospodăriei, membrii care au plecat din gospodărie, noii membri şi pentru cei care au fost membri ai acestei gospodării o perioadă de cel puţin 3 luni în perioada de referinţă a veniturilor. 
Se completează la prima participare la anchetă 2008 Se completează la a 2-a participare a persoanei la anchetă Se completează doar la a 3-a participare a persoanei la anchetă 

 
DATA 
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COD  IDPE LUN ANU SE TA1 MA1 SO1 PR1 GR1 AP1 STD1 MB2 DEM2 LUP2 AN2 LU2 GR2 LVE2 ANV2 PR2 TA2 MA2 SO2 GR2 AP2 STD2 MB3 DEM3 LUP3 AN3 LU3 ST2 LVE3 ANV3 PR3 TA3 MA3 SO3 GR3 AP3 STD3

  
Dacă 

MB2= 5 Dacă MB2= 5,6 Dacă MB2= 
5,6,7 Dacă MB2= 3         

Dacă 
MB3= 
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5,6,7 Dacă MB3= 3        

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           
 

Sexul Prezenţa în gospodărie Gradul de rudenie cu capul gospodăriei   Mobilitatea faţă de ancheta precedentă  Destinaţia mutării Statutul ocupaţional declarat în 
 

Statutul ocupaţional în săptămâna 
precedentă interviului   

 
1 – masculin 
2 – feminin 

 
 

1– prezent(ă) 
2– temporar  absent(ă) 
 

Apartenenţa la 
eşantionul iniţial 
1- persoană din eşantionul iniţial 
2- co-rezident 

01 – capul gospodăriei 
02 – soţ /soţie  
03 – concubin/concubină 
04 – fiu /fiică 
05 – ginere /noră 
06 – nepot /nepoată de fiu/fiică  
07 – tată /mamă 

08 – socru /soacră 
09 – bunic /bunică 
10 – frate /soră 
11 – cumnat /cumnată 
12 – nepot /nepoată de frate/soră 
13 – altă rudă 
14 – persoană neînrudită 

 1– persoană ocupată 
2– şomer 
3– pensionar 
4– elev sau student 
5– casnică 
6– incapabil de muncă 
7– altă situaţie 
 

 
1 - persoană înregistrată la ancheta precedentă în aceeaşi gospodărie 
2  -persoană care s-a mutat în această gospodărie după ancheta precedentă, dintr-o altă gospodărie 

existentă în eşantion  
3 - persoană care s-a mutat în gospodărie din altă gospodărie neinclusă în eşantion la ancheta 

precedentă 
4 - persoană născută în această gospodărie după ancheta precedentă 
5 - persoană care a plecat din gospodărie după ancheta precedentă, la care a fost înregistrată 
6 - persoană decedată după ancheta precedentă 
7 - persoană care a locuit cel puţin 3 luni în această gospodărie în perioada de referinţă a 

veniturilor şi nu a fost înregistrată la ancheta precedentă 

 

1- într-o altă gospodărie 
din ţară 
2- într-o gospodărie 
colectivă sau 
instituţională din ţară 
3- în altă ţară 
4- destinaţie necunoscută 

perioada de referinţă a veniturilor 
1- persoană ocupată 
2- şomer 
3- pensionar  
4- elev/ student, casnică sau altă 
categorie de persoane inactive 

 

Ancheta asupra calităţii vieţii 2008-MG/2           Ancheta asupra calităţii vieţii 2008-MG/3 
 



Ancheta asupra calităţii vieţii 2008-MG/4 

COMPONENŢA GOSPODĂRIEI 
 

 

Se completează la a 4-a participare a persoanei la anchetă 

DATA 
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Dacă 

MB4= 5 Dacă MB4= 5,6 Dacă MB4= 
5,6,7 Dacă MB4= 3  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 

Mobilitatea faţă de ancheta precedentă  Statutul ocupaţional declarat în 
 
 

1 - persoană înregistrată la ancheta precedentă în aceeaşi gospodărie 
2 - persoană care s-a mutat în această gospodărie după ancheta precedentă, dintr-o altă 

gospodărie existentă în eşantion  

3 - persoană care s-a mutat în gospodărie dintr-o altă gospodărie neinclusă în eşantion la ancheta 
precedentă 

4 - persoană născută în această gospodărie după ancheta precedentă 

5 - persoană care a plecat din gospodărie după ancheta precedentă, la care a fost înregistrată 

6 - persoană decedată după ancheta precedentă 

7 - persoană care a locuit cel puţin 3 luni în această gospodărie în perioada de referinţă a 
veniturilor şi nu a fost înregistrată la ancheta precedentă 

 

perioada de referinţă a veniturilor 
1- persoană ocupată 
2- şomer 
3- pensionar  
4- elev/ student, casnică sau altă categorie  
    de persoane inactive 
 
 
 

 

Gradul de rudenie cu 
capul gospodăriei 
01 – capul gospodăriei 
02 – soţ /soţie  
03 – concubin/concubină 
04 – fiu /fiică 
05 – ginere /noră 
06 – nepot /nepoată de 
fiu/fiică  
07 – tată /mamă 
08 – socru /soacră 
09 – bunic /bunică 
10 – frate /soră 
11 – cumnat /cumnată 
12 – nepot /nepoată de frate 
         /soră 
13 – altă rudă 
14 – persoană neînrudită 

 
Statutul ocupaţional 
în săptămâna 
precedentă  
interviului 

1– persoană ocupată 
2– şomer 
3– pensionar 
4– elev sau student 
5– casnică 
6– incapabil de muncă 
7– altă situaţie 
 

 
Destinaţia mutării 
1- într-o altă gospodărie 
din ţară 
2- într-o gospodărie 
colectivă sau 
instituţională din ţară 
3- în altă ţară 
4- destinaţie necunoscută 

 
Apartenenţa la  
eşantionul iniţial 

1- persoană din  eşantionul 
iniţial 
2- co-rezident

 



 

Institutul Naţional de Statistică                                                                                 Ancheta asupra calităţii vieţii 2008- CG/1 
Bd. Libertăţii nr.16, Sector 5, Bucureşti – cod 050706 
 

Institutul Naţional de Statistică 
 
 
 

ANCHETA ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII 2008  
 
 

CHESTIONAR GOSPODĂRIE 
 

Confidenţial 
Numai pentru scopuri de cercetare statistică 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificatorul gospodăriei .......................................................................... ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ IDGO 

 
Mobilitatea gospodăriei faţă de ancheta precedentă   

  

STOP 

• gospodărie înregistrată la aceeaşi adresă ca la ancheta precedentă …......................… 
• întreaga gospodărie s-a mutat într-o localitate din ţară ……...................….…...........…. 
• întreaga gospodărie s-a mutat într-o instituţie din ţară ….……………....................…….. 
• întreaga gospodărie s-a mutat în altă ţară…………….….……………...................……... 
• toţi membrii gospodăriei au decedat  …..……………………………….…..................….. 
• gospodăria nu conţine nici o persoană din eşantionul iniţial …………...............…....….. 
• adresă necontactată ……………………………………………………...............…....……. 
• gospodărie divizată ………………………………………………………...............…....…... 
• gospodărie nou inclusă în eşantion ………..............................................................…….  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

MOBI 

  

 
Participarea gospodăriei la anchetă   
• acceptă interviul …………………………………………..……................…….....………..… 

• gospodărie contactată, dar refuză interviul …….…………………........................….….… 

• gospodărie temporar absentă pe perioada colectării datelor……….....…...................….. 

• gospodărie prezentă, imposibil de intervievat …..…………………....…..................…….. 

• alt motiv ………………………………………………………….………......................….….. 

 

11  

21  

22  

23  

24  

PA 

  

Numărul de gospodării în cadrul locuinţei …………....………...…....................….. ⎣⎦ NRG 

Durata completării chestionarului şi mapei gospodăriei (în minute) ⎣⎦⎣⎦           DIVG 

Identificatorul persoanei care a răspuns la interviu ……...…….…. 

(col 3  “Componenţa gospodăriei” din Mapa gospodăriei) 
⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦IDRA 

 

                         ROMÂNIA 

                                                                                                                                                                            

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare,care prevede: “persoanele fizice sunt obligate să furnizeze serviciilor de statistică oficială 
datele personale şi cele privind gospodăria şi activitatea economică, necesare efectuării recensămintelor şi anchetelor 
statistice”. 

Cercetare statistică realizată în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr.1177/2003 

CG 

Judeţul ……………………………….…………….…..….. 

Municipiul/ Oraşul/Comuna ……………………………... 

Localitatea componentă/ Satul ………..……….……….. 

Strada ………………………………Nr.....…… Bloc….... 
Scara ….….. Etaj ……. Apart ….… sector …………..… 

 Codul centrului ………….⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦           CENTR 
  
 Codul locuinţei …………. ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦               LOC 
 

 Sub-eşantionul .............................. ⎣⎦               NRS 
  
Numărul de ordine CG în cadrul locuinţei  ⎣⎦  CG



Ancheta asupra calităţii vieţii 2008 -CG/2  

SUPRAVEGHEREA COPIILOR 

 DA ………………… 1   
NU ………………………….2  

 
 3 

   COPL 

CC i
i tt ii
ţţ ii   

!! Întrebarea următoare se referă la modalităţile în care 
sunt supravegheaţi copii într-o săptămână în orele în 
care părinţii lor nu se pot ocupa de acest lucru.  

2. În care forme de supraveghere sunt cuprinşi 
copiii şi cât timp petrece / a petrecut fiecare 
copil, în mod obişnuit, într-o săptămână din 
perioada ianuarie 2008 până în prezent, în 
fiecare dintre acestea? 
(Nu se iau in considerare perioadele de vacanţă ale 
copiilor, sărbătorile legale sau concediile părinţilor) 

   
Prenume 
copil _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod 

persoană └┴┘ COP1 

                                                 Da Nu Număr ore 

creşă sau grădiniţă ……….…1  2  └┴┘ OR11 

şcoală (clasele 1-5) …….......1  2  └┴┘ OR12 
centru de supraveghere a copiilor 

în afara orelor de şcoală .......1  2  └┴┘ OR13 

centru de zi ………....…….... 1  2  └┴┘ OR14 
sub supravegherea unei persoane 
particulare plătită de familie  
pentru prestarea acestui serviciu 1  2  └┴┘ OR15 
sub supravegherea bunicilor, 
fraţilor, altor rude (altele decât  
părinţii), prietenilor sau vecinilor 1  2  └┴┘ OR16 

 

altă situaţie, vă rog precizaţi  

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1  2  └┴┘ OR17 
  FOS1  

Prenume 
copil _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod 

persoană └┴┘ COP2 

  Da Nu Număr ore 

creşă sau grădiniţă ………...…1  2  └┴┘ OR21 

şcoală (clasele 1-5) …….........1  2  └┴┘ OR22 
centru de supraveghere a copiilor în 
afara orelor de şcoală ...........…1  2  └┴┘ OR23 

centru de zi ………………....... 1  2  └┴┘ OR24 
sub supravegherea unei persoane 

particulare plătită de familie  
pentru prestarea acestui serviciu 1  2  └┴┘ OR25 

sub supravegherea bunicilor, 
   fraţilor, altor rude (altele decât  
   părinţii), prietenilor sau vecinilor.1  2  └┴┘ OR26 

 

altă situaţie, vă rog precizaţi  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1  2  └┴┘ OR27 
  FOS2  

Prenume 
copil _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod 

persoană └┴┘ COP3 

                                               Da Nu Număr ore 

creşă sau grădiniţă …….….…1  2  └┴┘ OR31 

şcoală (clasele 1-5) ……….... 1  2  └┴┘ OR32 
centru de supraveghere a copiilor 

în afara orelor de şcoală ........1  2  └┴┘ OR33 

centru de zi ………………….. 1  2  └┴┘ OR34 
sub supravegherea unei persoane 

particulare plătită de familie  
pentru prestarea acestui serviciu 1  2  └┴┘ OR35 

sub supravegherea bunicilor, 
   fraţilor, altor rude (altele decât  
   părinţii), prietenilor sau vecinilor 1  2  └┴┘ OR36 
altă situaţie, vă rog precizaţi  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1  2  └┴┘ OR37 
FOS3 

Prenume 
copil _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod 

persoană └┴┘ COP4 

  Da Nu Număr ore 

creşă sau grădiniţă  .……....…1  2  └┴┘ OR41 

şcoală (clasele 1-5)….…........1  2  └┴┘ OR42 
centru de supraveghere a copiilor 

în afara orelor de şcoală ........1  2  └┴┘ OR43 

centru de zi …………………...1  2  └┴┘ OR44 
sub supravegherea unei persoane 
particulare plătită de familie  
pentru prestarea acestui serviciu 1  2  └┴┘ OR45 
sub supravegherea bunicilor, 
   fraţilor, altor rude (altele decât  
   părinţii), prietenilor sau vecinilor .1  2  └┴┘ OR46 
altă situaţie, vă rog precizaţi  

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1  2  └┴┘ OR47 
FOS4

Prenume 
copil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod 

persoană └┴┘ COP5 
    

Da Nu Număr ore 

creşă sau grădiniţă …….....…1  2  └┴┘ OR51 

şcoală (clasele 1-5) …….…... 1  2  └┴┘ OR52 
centru de supraveghere a copiilor 

în afara orelor de şcoală ........1  2  └┴┘ OR53 

centru de zi ……………....….. 1  2  └┴┘ OR54 
sub supravegherea unei persoane 

particulare plătită de familie  
pentru prestarea acestui serviciu 1  2  └┴┘ OR55 

sub supravegherea bunicilor, 
   fraţilor, altor rude (altele decât  
   părinţii), prietenilor sau vecinilor 1  2  └┴┘ OR56 
altă situaţie, vă rog precizaţi  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 1  2  └┴┘ OR57 

FOS5 

1. Există în gospodăria dumneavoastră unul sau mai 
mulţi copii care la sfârşitul anului 2007 aveau sub 
13 ani (născuţi începând cu 1 ianuarie 1995)? 
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Prenume 
copil _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod 

persoană └┴┘ COP6 

                                                 Da Nu Număr ore 

creşă sau grădiniţă ……….…1  2  └┴┘ OR61 

şcoală (clasele 1-5) …….......1  2  └┴┘ OR62 
centru de supraveghere a copiilor 

în afara orelor de şcoală .......1  2  └┴┘ OR63 

centru de zi ………....…….... 1  2  └┴┘ OR64 
sub supravegherea unei persoane 
particulare plătită de familie  
pentru prestarea acestui serviciu 1  2  └┴┘ OR65 
sub supravegherea bunicilor, 
fraţilor, altor rude (altele decât  
părinţii), prietenilor sau vecinilor 1  2  └┴┘ OR66 

 

altă situaţie, vă rog precizaţi  

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1  2  └┴┘ OR67 
  FOS6  

Prenume 
copil _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod 

persoană └┴┘ COP7 

                                                 Da Nu Număr ore 

creşă sau grădiniţă ……….…1  2  └┴┘ OR71 

şcoală (clasele 1-5) …….......1  2  └┴┘ OR72 
centru de supraveghere a copiilor 

în afara orelor de şcoală .......1  2  └┴┘ OR73 

centru de zi ………....…….... 1  2  └┴┘ OR74 
sub supravegherea unei persoane 
particulare plătită de familie  
pentru prestarea acestui serviciu 1  2  └┴┘ OR75 
sub supravegherea bunicilor, 
fraţilor, altor rude (altele decât  
părinţii), prietenilor sau vecinilor 1  2  └┴┘ OR76 

 

altă situaţie, vă rog precizaţi  

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1  2  └┴┘ OR77 
  FOS7  

Prenume 
copil _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod 

persoană └┴┘ COP8 

                                                 Da Nu Număr ore 

creşă sau grădiniţă ……….…1  2  └┴┘ OR81 

şcoală (clasele 1-5) …….......1  2  └┴┘ OR82 
centru de supraveghere a copiilor 

în afara orelor de şcoală .......1  2  └┴┘ OR83 

centru de zi ………....…….... 1  2  └┴┘ OR84 
sub supravegherea unei persoane 
particulare plătită de familie  
pentru prestarea acestui serviciu 1  2  └┴┘ OR85 
sub supravegherea bunicilor, 
fraţilor, altor rude (altele decât  
părinţii), prietenilor sau vecinilor 1  2  └┴┘ OR86 

 

altă situaţie, vă rog precizaţi  

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1  2  └┴┘ OR87 
  FOS8  

 

SITUAŢIA ECONOMICĂ A GOSPODĂRIEI 

3. În ultimele 12 luni, au existat cheltuieli legate de 
locuinţă pe care nu le-aţi putut plăti la timp din 
cauza dificultăţilor financiare? 

                                             DA,   
                                       o singură 
                                            dată 

DA, de 
mai multe 

ori 

NU  Nu e  
cazul 

chiria ………………..…....1  2  3 4 INEZ1

întreţinerea locuinţei (apa,  
gazul, căldura etc.) …......1  2  3 4 INEZ2
energia electrică ............... 1  2  3 4 INEZ3

ipoteca pentru locuinţa  

principală .........................1  2  3 4 INEZ4

4. În prezent aveţi restanţe la plata acestor cheltuieli 
legate de locuinţă pe care nu le-aţi plătit la timp?   

 DA …………………………..1   

 NU ………………………………….. 2   6 
PLT1 

5. În care interval se încadrează suma acestor 
restanţe (folosiţi codurile înscrise în caseta 3)? 

 Intervalul ………………………. └┘ SUM8 

6. În ultimele 12 luni, au existat alte tipuri de 
cheltuieli pe care nu le-aţi putut plăti la timp din 
cauza dificultăţilor financiare? 

                                    DA,o  
singură  

                                                    dată 

DA, de 
mai 

multe 
ori 

NU Nu e  
cazul 

abonamentul telefonic ........…..1  2  3 4 IN5

cheltuieli pentru educaţia copiilor   1  2  3 4 IN6

cheltuieli pentru îngrijirea sănătăţii 1  2  3 4 IN7

alte cheltuieli ..........…..........….1  2  3 4 IN8

7. În prezent aveţi restanţe de plată la aceste tipuri 
de cheltuieli, pe care nu le-aţi plătit la timp?   

 DA ………………. ………..1   
 NU ………………………………….. 2   9 

 PLT2  
8. În care interval se încadrează suma acestor 

restanţe (folosiţi codurile înscrise în caseta 3)? 
 

Intervalul ………………. └┘ SUM9 

A - sub 57 RON  

B -      57 -   112 RON 

C -    113 -   224 RON 

D -    225 -   336 RON 

E -    337 -   560 RON 

F -    561 -  1120 RON 

G - 1121 -  2240 RON 

H - 2241 -  3360 RON 

 

C 
A 
S 
E 
T 
A 
 

3 

I - peste 3360 RON 
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9. Precizaţi dacă gospodăria dumneavoastră (în 
întregimea ei) îşi poate permite să facă următoarele 
cheltuieli, în măsura în care şi le-ar dori: 
                                                                DA  NU 
menţinerea unei temperaturi  
adecvate în locuinţă. ……….……..…..…1  

 
2  CHEL1

plata unei săptămâni de vacanţă …….…1  2  CHEL2
 consumul a cel puţin un fel de mâncare     

cu carne sau peşte o dată la două zile   (sau 
meniu vegetarian corespunzător) …1  

 
 

2  CHEL3

10. Dacă vă găsiţi într-o situaţie urgentă în care 
gospodăria dumneavoastră trebuie să facă rost 
de suma de 300 lei, vă puteţi descurca, fără a 
apela la ajutorul financiar al altor persoane, 
gospodării sau instituţii? 

 DA …………………..……………1  

NU …………………....……..……………..2                                
DESC 

11. Luând în considerare venitul net lunar al 
gospodăriei dumneavoastră, în ce măsură faceţi 
faţă cheltuielilor curente? 

 
 cu mare dificultate ………1  

cu dificultate …………………..2  
cu oarecare dificultate …………….3  
destul de uşor ……………………….…4  
uşor ………………………………………..…5  

foarte uşor …………………………………..……6  

 

USOR

ÎMPRUMUTURI ŞI CREDITE 

12. Aveţi de plătit rate la un împrumut ipotecar 
contractat pentru cumpărarea locuinţei principale ? 

  
 

DA ………………………………1  
NU ………………………………..…..2  14 

    IMGO 
13. Cât aţi plătit dobândă în luna precedentă pentru acest 

credit ipotecar ? Dacă nu puteţi indica suma exactă, 
precizaţi intervalul în care aceasta s-ar încadra. 

(Vă rog nu includeţi valoarea ratei lunare, ci doar dobânda.) 

 Suma exactă  (în RON)        └┴┴┴┘  DOB1  
 Interval de venit: 

      sub 200 RON …..01  
   201 –    300 RON ……02  
   301 –    400 RON ….….03  
   401 –    500 RON ………..04  
   501 –    600 RON ……….…05  
   601 –    700 RON …………..…06  
   701 –    800 RON ………………..07  
   801 –    900 RON ………………..…08  
   901 – 1.000 RON …..……………….…09  
   peste 1.000 RON ………………….…….10   

 

DOB2 
 

14. Aveţi în  prezent şi alte credite şi/sau 
împrumuturi de la agenţi comerciali (inclusiv 
bănci) ? 

 16 
 

DA ……………………………1  
NU ………………………………..…..2   

    IMMM 
15. Din ce motive nici un membru al gospodăriei 

dumneavoastră nu are un împrumut comercial 
sub formă de credit, leasing, alte forme de 
împrumuturi de la agenţi comerciali (exceptând 
creditul ipotecar pentru locuinţa principală)? 

  DA NU  
nu avem nevoie niciodată să ne 
împrumutăm ……………....….….…. 1 2 NC1

putem împrumuta de la prieteni sau 
familie ............................................ 1 2 NC2

nu am putea să restituim 
împrumutul …………………………. 1 2 NC3

membrii gospodăriei au făcut 
demersurile pentru obţinerea unui 
credit, dar nu l-au obţinut .............. 1 2 NC4

gospodăria a avut un credit, dar 
această facilitate i-a fost retrasă ..... 1 2 NC5

membrii gospodăriei consideră că 
băncile ar refuza să le acorde un 
credit/ împrumut .......................... ... 1 2 NC6

21

16. În ce scopuri au fost luate aceste credite/ 
împrumuturi? 
îmbunătăţirea sau repararea locuinţei (reparaţii,  
renovări,  extinderi etc.) ……..................................…..1  
cumpărarea în rate a unor bunuri, inclusiv prin 
 leasing (autoturisme, echipament tehnic etc.)….…… 2  

cheltuieli pentru concedii / timp liber ...........................3  

plata educaţiei şi îngrijirii copiilor ................................ 4  

achitarea cheltuielilor legate de sănătate ................... 5  

investiţii ....................................................................... 6  

începerea unei afaceri  ................................................7  

 cumpărarea prin credit ipotecar a unei locuinţe secundare  8  

 cumpărarea prin alte forme de creditare a unei  
locuinţe secundare ...................................................... 9  

 alt motiv (datorii, acoperirea unei descoperiri  
de cont, plata facturilor etc.) .......................................10  

SCOP
17. În prezent aveţi restanţe de plată a ratelor la 

aceste credite/împrumuturi, din cauza 
dificultăţilor financiare ? 
(Nu vă referiţi la împrumutul ipotecar contractat pentru 
cumpărarea locuinţei principale.)   

 DA ………………. ………..1   

 NU ………………………………….. 2   19 
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 ABEL 
18. În care interval se încadrează suma acestor 

restanţe (folosiţi codurile înscrise în caseta 3)? 
sub 57 RON. ………............1  

     57 –  112 RON……………..2  

  113 –   224 RON………….…....3  

  225 –   336 RON. ……..................4  

  337 –   560 RON…………….………..5  

  561 – 1120 RON……………..….……...6  

1121 – 2240 RON…………….….….……...7  

2241 – 3360 RON…………..……….….……...8  

 

peste 3360 RON.................................. ………....9  

 

    SUM10 
19. În ultimele 12 luni au existat situaţii în care nu aţi 

putut plăti ratele la timp (exceptând creditul 
ipotecar pentru locuinţa principală)? 

 DA, o singură dată ………..….. 1  
 DA, de mai multe ori …............…….. 2  
 NU ………………………………..…………. 3  

 

  BLCL  
20. În ce măsură restituirea acestor împrumuturi este 

o problemă financiară pentru gospodărie? 
(Nu vă referiţi la împrumutul ipotecar contractat pentru 
cumpărarea locuinţei principale.) 

 în mare măsură………………....1  

într-o  oarecare măsură…………….…2  

nu reprezintă o problemă financiară …….. 3  
 

 PPPB 

ÎNZESTRAREA GOSPODĂRIEI CU BUNURI 
DE FOLOSINŢĂ ÎNDELUNGATĂ 

21. Care dintre următoarele bunuri de folosinţă 
îndelungată se află în folosinţa gospodăriei 
dumneavoastră?  
(Se înregistrează doar bunurile în stare de funcţionare în 
perioada interviului, chiar dacă ele nu sunt folosite în mod 
curent de către gospodărie.)  

Dacă nu deţine, motivul:   Deţine 
bunul doreşte, 

dar nu şi-l 
permite 

alt motiv  
 1 2 3 

maşină de spălat rufe    BE 

TV color    BI 

computer (P.C.)    BO 

telefon (fix sau mobil)    BP 

 

autoturism    BS 
 

CONDIŢII DE LOCUIT 

22. Care este statutul de ocupare a locuinţei de către 
gospodăria dumneavoastră? 

 proprietate personală ………1  27 
 închiriată …...............................…2   
 cu titlu gratuit… ………..…………….…3  27 

STAT 
23. Cum este chiria plătită, comparativ cu preţurile 

practicate pe piaţa chiriilor?  

 mai mare sau aproximativ egală…….1        26 

sub preţul pieţei........................................2  
COCH 

24. Care este valoarea chiriei plătite lunar pentru 
această locuinţă, fără a include costul utilităţilor 
(apă, gaze, energie electrică sau termică), al 
reparaţiilor curente şi a întreţinerii?  

 Suma lunară (în RON) └┴┴┴┘ CHIR 

25. În opinia dumneavoastră, în situaţia ipotetică că 
aţi închiria această locuinţă, ce chirie lunară aţi 
putea obţine? 

 Suma lunară (în RON) └┴┴┴┘  28 
CIPO 

26. Care este valoarea chiriei plătite lunar pentru 
această locuinţă, fără a include costul utilităţilor 
(apă, gaze, energie electrică sau termică), a 
reparaţiilor curente şi a întreţinerii?  

 Suma lunară (în RON) └┴┴┴┘  28 
CHPR 

27. Potrivit opiniei dumneavoastră, în situaţia 
ipotetică că aţi închiria această locuinţă, ce chirie 
lunară aţi putea obţine ? 

 Suma lunară (în RON) └┴┴┴┘  
CAPP 

28. Care dintre membrii gospodăriei dumneavoastră 
este responsabil de această locuinţă?  

(După caz, deţinătorii contractului de vânzare-cumpărare, al 
celui de închiriere a locuinţei sau cei care răspund de ea.) 

 Responsabil 1 └┴┴┴┴┴┴┴┴┘ RES1 

 Responsabil 2 └┴┴┴┴┴┴┴┴┘ RES2 

29. Precizaţi tipul locuinţei dumneavoastră: 

 
 
 

casă individuală separată ………………….….…...…....1  

casă individuală semi-separată …………….……..........2  

apartament într-un imobil cu mai puţin de 10 locuinţe........3  

apartament într-un imobil cu 10 sau mai multe locuinţe .......4  

alt tip ……………………………….…….…………...........5  
 TLOC

30. Câte camere de locuit ocupă gospodăria 
dumneavoastră? 

(Exclusiv bucătărie, baie, WC, holuri, debarale, cămări, oficii.) 

                                       └┴┘camere NUMC 
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31. Ce suprafaţă au camerele de locuit ale gospodăriei 
dumneavoastră? 
(Exclusiv bucătărie, baie, WC, holuri, debarale, cămări, oficii.) 

                                        └┴┴┘m2 SUOP 

32. Există baie sau duş în interiorul acestei locuinţe?  

  

 

DA, numai pentru folosinţa acestei gospodării ……… 1   

DA, pentru folosinţa în comun cu altă gospodărie ...... 2  

NU ………………………..…………….………….…….3  

 

BAIE 
33. Există un grup sanitar în interiorul locuinţei? 

 DA, numai pentru folosinţa acestei gospodării ...1   

 DA, pentru folosinţa în comun cu altă gospodărie ... 2  

 NU ………………………….………………………..3  
   GRUP

34. Această locuinţă este oferită de angajatorul 
vreunuia  dintre membrii gospodăriei? 

 DA …………………………… 1   

 NU …………………….…………………..2   
   LOAG

35. Vă confruntaţi cu vreuna din următoarele 
probleme în ceea ce priveşte locuinţa? 

 DA NU  
lumina care intră prin ferestre în  
cursul zilei este insuficientă …….....1  

 
2  

 

PROB1 

scurgeri prin acoperiş sau pereţi ...1  2  PROB3 

igrasie în pereţi, podele, fundaţie  .…..1  2  PROB4 
 

tocuri de ferestre, pereţi sau 
podele deteriorate……………....….1  

 
2  

 
PROB5 

36. Este afectată zona în care se află locuinţa 
dumneavoastră de următorii factori? 

DA NU 

 

zgomot cauzat de traficul rutier,  

feroviar sau aerian ..........................1  

zgomot industrial sau comercial .....1  

zgomot cauzat de vecini (sau copii) ......1  

poluarea aerului, mirosuri ……........1  

riscul unor incidente (furturi, agresiuni )  1  

promiscuitate (prostituţie, clădiri părăsite)...1  

 

2  

2  

2  

2  

2  

2  

 

CAF1 

CAF2 

CAF3 

CAF4 

CAF5 

CAF6 

     

37. În ce an aţi achiziţionat sau v-aţi mutat în această 
locuinţă? 

 
                                └┴┴┴┘ ANAC 

 

38. Având în vedere cheltuielile cu locuinţa, vă rog să 
precizaţi pentru care din următoarele elemente 
gospodăria dumneavoastră suportă cheltuieli? 

  Proprietari sau ocupanţi ai 
unei locuinţe cu titlu gratuit 

 Chiriaşi  

    
 

DA 

 
 

NU 

 
NU 
este 
cazul 

 

DA,  
chelt. 

inclusă 
în 

chirie 

 
DA,  

chelt. ne-
inclusă 
în chirie 

 
NU 
este  
cazul 

energie electrică 1 2  3   4  5  6  A1 

gaze ………… 1 2  3   4  5  6  B2 

apă ………….. 1 2  3   4  5  6  C3 

întreţinerea 
apartamentelor 
de bloc .............. 1 2  3   4  5  6  D4 

lemne, cărbuni, 
alţi combustibili 
de încălzit ……. 1 2  3   4  5  6  E5 

salubrizare …… 1 2  3   4  5  6  F6 

reparaţii curente 1 2  3   4  5  6  G7 

taxe pentru 
proprietate …. 1 2  3   4  5  6  H8 

rata lunară a 
asigurării 
locuinţei şi/sau 
a ipotecii …..…. 1 2  3   4  5  6  M9 

  
39 

  
40 

 

39. Care este suma medie lunară aproximativă pe 
care gospodăria dumneavoastră o plăteşte 
pentru elementele menţionate la întrebarea 
precedentă (dacă nu puteţi indica suma exactă, precizaţi 
intervalul în care aceasta s-ar încadra)?  

 Suma exactă  (în RON)        └┴┴┴┘  COS1  

 Interval de venit: 

   sub 200 RON ……01  

   201 –   300 RON ……02  

   301 –   400 RON ….……03  

   401 –   500 RON …………04  

   501 –   600 RON ………….…05  

   601 –   700 RON ……………..…06  

   701 –   800 RON …………………..07  

   801 –   900 RON …………………..…08  

   901 – 1.000 RON …..………………….…09  

   peste 1.000 RON …………………….…….10  

 

 

 

 

 41

COS2 
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40. Care este suma medie lunară aproximativă pe 
care gospodăria dumneavoastră o plăteşte  
pentru elementele menţionate la întrebarea 38, 
incluse sau neincluse în chirie (dacă nu puteţi indica 
suma exactă, precizaţi intervalul în care aceasta s-ar 
încadra)? 

 Suma exactă                     └┴┴┴┘RON COS3 

 Interval de venit: 

   sub 200 RON ……01  

   201 –   300 RON ……..02  

   301 –   400 RON ….………03  

   401 –   500 RON ………………04  

   501 –   600 RON ………….………05  

   601 –   700 RON ……………..………06  

   701 –   800 RON ………………….……..07  

   801 –   900 RON ……………………..…..…08  

   901 – 1.000 RON …..………………………..…09  

   peste 1.000 RON …………………………….…….10  
COS4

41. În ce măsură afectează cheltuielile cu locuinţa 
(chirie, întreţinere, eventuale reparaţii etc.), bugetul  
gospodăriei dumneavoastră? 

 în mare măsură………………....1  

într-o oarecare măsură…………….…2  

deloc ………………………………….. …….. 3  
PRLO 

CONTURI BANCARE ŞI CĂRŢI DE CREDIT  

42. Dumneavoastră sau altcineva din gospodărie aveţi 
unul sau mai multe conturi curente bancare? 

 DA ………………………………1  44 
 NU …………………………………...… 2   

   CCBA  
43. Ce motive au determinat pe membrii gospodăriei 

dumneavoastră să nu deţină nici un cont curent ?
  DA NU  

nu avem nevoie de un cont curent şi 

preferăm să folosim numerar ……........ 1  2 CN1

cheltuielile (comisioanele, taxele de 
deschidere/închidere cont, taxele de 
întreţinere cont) sunt prea mari ............ 1  2 CN2

nu este nici o filială de bancă prin 
apropierea locuinţei principale sau ale 
locurilor de muncă ale membrilor 
gospodăriei .......................................... 1  2 CN3

membrii gospodăriei au vrut să deschidă   
un cont curent, dar au fost refuzaţi ........... 1  2 CN4

 

membrii gospodăriei cred că băncile    i-
ar refuza ............................................ 1  2 CN5

44. Dumneavoastră sau altcineva din gospodărie 
aveţi alte tipuri de conturi bancare? 

 DA ………………………………1   

 NU …………………………………...… 2   
   CABA  

45. Este vreunul dintre conturi descoperit (balanţa 
contului este negativă) din cauza unor dificultăţi 
financiare? 

DA ………………………………1    

NU …………………………………...… 2  47 
   CDES  

46. Vă rog să precizaţi în ce interval se încadrează 
suma descoperirilor de cont ale tuturor conturilor 
pe care le aveţi? 

sub 57 RON. ………............1  

     57 –  112 RON……………..2  

  113 –   224 RON………….…....3  

  225 –   336 RON. ……..................4  

  337 –   560 RON…………….………..5  

  561 – 1120 RON……………..….……...6  

1121 – 2240 RON…………….….….……...7  

2241 – 3360 RON…………..……….….……...8  

 

peste 3360 RON.................................. ………....9 

 

    CLAC 

47. Dumneavoastră sau altcineva din gospodărie 
aveţi un card de credit ce oferă posibilitatea 
achiziţionării de bunuri fără plata pe loc ? 

DA ………………………………1    

NU ………………………………...… 2  50 
   CCRE  

48. Gospodăria dumneavoastră s-a confruntat cu 
problema imposibilităţii achitării în întregime, la 
termenul stabilit, a sumelor cheltuite cu cardul de 
credit din cauza unor dificultăţi financiare, cel 
puţin în perioada ultimelor 3 luni? 

DA ………………………………1    

NU ………………………………...… 2  50 
   IMCR  
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49. Vă rog să precizaţi în ce interval se încadrează 
totalul sumelor rămase neachitate la sfârşitul 
lunii precedente pentru cheltuielile realizate cu 
cărţi de credit de către toţi membrii gospodăriei 
dumneavoastră? 

 sub 57 RON. ……….............1  

      57 –  112 RON…………..…..2  

   113 –   224 RON…………….…....3  

   225 –   336 RON. ………..................4  

   337 –   560 RON……………….………..5  

  561 – 1120 RON………………..….……...6  

1121 – 2240 RON……………….….….……...7  

2241 – 3360 RON……………..……….….……...8  

 

peste 3360 RON...................................... ………....9  
    CLNE

 

VENITUL MINIM NECESAR GOSPODĂRIEI 
PENTRU A FACE FAŢĂ CHELTUIELILOR 

50. În opinia dumneavoastră, în acest moment, care 
este cel mai mic venit bănesc net lunar de care ar 
trebui să dispună gospodăria pentru a face faţă 
tuturor cheltuielilor curente (dacă nu puteţi indica suma 
exactă, precizaţi intervalul în care aceasta s-ar încadra)? 

 Suma exactă                     └┴┴┴┘RON SUF1 

 Interval de venit: 

 sub 200 RON …….…01  

    201 –    300 RON …...02  

    301 –    400 RON ………03  

    401 –    500 RON …….……04  

    501 –    600 RON ….…………05  

    601 –    700 RON ….…...………06  

    701 –    800 RON ….……….……..07  

    801 –    900 RON ………….……...…08  

    901 – 1.000 RON …......……….…..…09  
 1.001 – 1.250 RON ….......……….………10  

 1.251 – 1.500 RON ….…....………………..11  

 1.501 – 1.750 RON …….…..……….….....…12  

 1.751 – 2.000 RON …..….….......….……….…13  
 2.001 – 2.250 RON …..….…...........…………..…14  
 2.251 – 2.500 RON …..….…...........………........…15  

 2.501 – 2.750 RON …..….…...........……………...…16  

 2.751 – 3.000 RON …..….…..........………………..…17  

 peste 3.000 RON …….………........……………..….….18  
SUF2

 

SCHIMBĂRI PETRECUTE ÎN ULTIMELE 12 
LUNI ŞI AŞTEPTĂRI REFERITOARE LA 

SITUAŢIA FINANCIARĂ 

51. În ultimele 12 luni, venitul brut al gospodăriei 
dumneavoastră a scăzut substanţial? 

 DA ………………………………1   
 NU ………………………………...… 2  53 
    VESC 

52. Pentru care din următoarele motive a scăzut 
venitul brut al gospodăriei dumneavoastră ? 

DA NU
pierderea unui loc de muncă …….....… 1 2 SC1 

scăderea numărului de ore lucrate şi/ 
sau a veniturilor realizate …...………... 1  2  SC2 
incapacitate de muncă datorată unei 
boli sau dizabilităţi ............................... 1  2  SC3 

concedii de maternitate sau de 
îngrijirea copiilor ................................. 1  2  SC4 
pensionare ......................................... 1  2  SC5 
căsătorie / divorţ / separare ............... 1  2  SC6 

alte schimbări în componenţa 
gospodăriei ........................................ 1  2  SC7 

 

alt motiv ……………………...………….. 1  2  SC8 

     
53. Cum vă aşteptaţi să evolueze situaţia financiară a 

gospodăriei în următoarele 12 luni: 

 se va îmbunătăţi . ……………....1  

 va rămâne la fel.............................…..2  

 se va înrăutăţi.......................................…...3  

 respondentul nu poate să precizeze ....... ……...4  
 INRA

 

IMPOZITELE ŞI VENITURILE GOSPODĂRIEI 
ÎN ANUL 2007 

54. Gospodăria dumneavoastră a avut de plătit taxe şi 
impozite pentru bunurile pe care le deţine în 
proprietate (apartamente, imobile, terenuri, 
autoturisme etc.) sau pentru utilizarea unor locuri 
publice în anul 2007? 
(Nu includeţi taxele şi impozitele cu caracter ocazional, cum ar 
fi taxele de moştenire.) 

 DA …..……………………...1   

 NU ……………………….…….…….2  

 gospodăria este scutită de plata acestora ….3  
56 

IMZO

55. Care este suma totală pe care aţi plătit-o pentru 
întregul an 2007 (dacă nu puteţi indica suma exactă, precizaţi 
intervalul în care s-a încadrat suma, folosind caseta 1)? 

 └┴┴┴┘RON               └┘
SUIP INIZ
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56. În anul 2007, vreun membru al gospodăriei a plătit 
pensie alimentară unor persoane din afara 
gospodăriei ? 

 DA …..……………….….…...1  

NU ……………………………………2  

 

58 
PEAL

57. Care a fost suma totală dată drept pensie 
alimentară pentru întregul an 2007 (dacă nu puteţi 
indica suma exactă, precizaţi intervalul în care se încadrează suma 
folosind caseta 1)? 

                              └┴┴┴┘ RON                └┘ 
SUAL PEPL

58. În anul 2007, vreun membru al gospodăriei  a 
primit pensie alimentară de la persoane din afara 
gospodăriei? 

 DA …..…….…………….....1  
NU…………………….………….……2  

 
60 

  ALPR 

59. Care a fost suma totală primită ca pensie 
alimentară pentru întregul an 2007 (dacă nu puteţi 
indica suma exactă, precizaţi intervalul în care se încadrează 
suma, folosind caseta 1)? 

                       └┴┴┴┘ RON             └┘ 

 SURI                 IMIM
   

A -  până la 100 RON  

B -    101 -    200 RON 

C -    201 -    300 RON 

D -    301 -    400 RON 

E -    401 -    500 RON 

F -    501 -    600 RON 

G -    601 -    700 RON 

H -    701 -    800 RON 

I -    801 -    900 RON 

J -    901 - 1.000 RON 

K - 1.001 - 1.200 RON 

L - 1.201 - 1.400 RON 

M - 1.401 - 1.600 RON 

N - 1.601 - 1.800 RON 

O - 1.801 - 2.000 RON 

P - 2.001 - 2.200 RON 

R - 2.201 - 2.400 RON 

S - 2.401 - 2.600 RON 

T - 2.601 - 2.800 RON 

V - 2.801 - 3.000 RON 

 

C 
A 
S 
E 
T 
A 
 

1 

W - peste 3.000 RON 

 

60. Dumneavoastră sau un alt membru al gospodăriei 
aţi dat în mod regulat bani unor persoane din afara 
gospodăriei în anul 2007, fără obligaţia restituirii lor 
(cu excepţia pensiei alimentare)? 

(Nu includeţi sume date ocazional, cum ar fi cu ocazia 
sărbătorilor sau zilelor de naştere.) 

 DA …..……………….….…...1  

NU ……………………………………2  

 

62 
SUMD

61. Care a fost suma totală dată pentru întregul an 
2007 (dacă nu puteţi indica suma exactă, precizaţi intervalul în 
care se încadrează suma folosind caseta 1)? 

                              └┴┴┴┘ RON                └┘ 
CAVN46 TRIN

62. Dumneavoastră sau un alt membru al gospodăriei aţi 
primit în mod regulat bani de la persoane din afara 
gospodăriei în anul 2007,  fără obligaţia restituirii lor 
(cu excepţia pensiei alimentare)? 

(Nu includeţi sume primite ocazional, cum ar fi cu ocazia 
sărbătorilor sau zilelor de naştere.) 

 DA …..…….…………….....1  

NU…………………….………….……2  

 

64 
SUMP 

63. Care a fost suma totală primită pentru întregul an 
2007 (dacă nu puteţi indica suma exactă, precizaţi intervalul în 
care se încadrează suma, folosind caseta 1)? 

                       └┴┴┴┘ RON             └┘ 

CAVN47            PRIN
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64. Vă rugăm să precizaţi care au fost veniturile nete realizate de gospodăria dumneavoastră în perioada ianuarie-decembrie 2007, pe luni, din următoarele surse de 
provenienţă (dacă nu puteţi preciza suma exactă, vă rugăm să indicaţi intervalul în care s-a încadrat categoria respectivă de venit realizat, folosind codurile intervalelor din caseta 1). 

Suma (în RON) din luna: 
 Categoria de venit 

 

CAVN 
1 – DA   
2 – NU 

Nr. luni în 
care s-a 

primit venitul 
(NRL) ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie 

 VENITURI BĂNEŞTI DIN PRESTAŢII SOCIALE 
50 Alocaţia de stat pentru copii 1 

2              

51 Alocaţia familială complementară 1  
2   

  
          

52 Alocaţia pentru copiii nou- născuţi 
(inclusiv contravaloarea trusoului) 

1  
2     

          
53 Alocaţia de susţinere pentru familia 

monoparentală
1  
2     

          
54 Alocaţia de întreţinere pentru copiii 

încredinţaţi sau în plasament familial 
1  
2   

  

          
66 Sprijin financiar la constituirea familiei 1  

2     
          

56 Ajutor bănesc pentru persoanele 
lipsite de venituri sau cu venituri mici 
(L. 416/2001)  

1  
2   

  

          
57 Ajutor pentru încălzirea locuinţei 1  

2   
  

          
58 Ajutor de urgenţă pentru situaţii de 

necesitate (calamităţi etc.)
1  
2

   
          

VENITURI DIN PROPRIETATE 
59 Arendă sau chirie primită pentru 

închirierea de terenuri, case, camere  
1 
2    

          
60 Chirie primită pentru închirierea altor 

bunuri 
1  
2   

  
          

61 Dobânzi 1  
2   

  
          

62 Dividende 1  
2   

  
          

 

63 Alte venituri din proprietate 1  
2   

  
          

 ALTE VENITURI  

 64 Sume băneşti primite de minori (sub 
16 ani) 

1  
2   

 
  

         

 
65 Contravaloarea produselor alimentare 

acordate copiilor în cadrul programului 
“Cornul şi laptele” 

1  
2   
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CHESTIONAR INDIVIDUAL 
 

Confidenţial 
Numai pentru scopuri de cercetare statistică 
 
 
 
 

IDENTIFICAREA PERSOANEI INTERVIEVATE 

Codul centrului …………………..………………….………….………………….……..….. ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ CENTR 

Codul locuinţei …………………..…………………..……..……………………….…….….. ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ LOC 
Sub-eşantionul ............................................................................................ ⎣⎦ NRS 
Numărul de ordine CG în cadrul locuinţei ……………………………..…...…… ⎣⎦ CG 

Identificatorul gospodăriei ………………………………………………………….…... ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ IDGO 

Codul persoanei …………………..……………..……..…………………………..…….….. ⎣⎦⎣⎦ COD 

Prenumele persoanei …………………..…………………..…………………..…..….…… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Identificatorul persoanei ………………………………………………………….....…... ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ IDPE 

INFORMAŢII DESPRE INTERVIU 
Rezultatul interviului individual   
• Interviul a avut loc (chestionar completat) ………..……………………….……...………. 
• Interviul nu a avut loc, deoarece: 

Persoana nu e capabilă să răspundă şi nu există altă persoană care să răspundă  
Persoana refuză să coopereze ……………………………………..……..…..…..…… 
Persoana este temporar absentă şi nu există altă persoană care să răspundă ..… 
Persoana nu a fost contactată din alte motive ………...……………..…..…..………. 

• Interviul nu a avut loc din motive necunoscute ….…………………………..…..…..……. 
 

11  
 

21  
23  
31  
32  
33  
REZI 

 

Durata completării chestionarului individual (în minute)……....…..……… ⎣⎦⎣⎦ DIVI 

Identificatorul persoanei care a răspuns la interviu ………….……….......…. ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ PEIN 

Data desfăşurării interviului:  ziua ⎣⎦⎣⎦ luna ⎣⎦⎣⎦ anul 2008 
  ZIPE  LUPP  ANPE 
Numele şi prenumele anchetatorului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Numele şi prenumele controlorului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

                        ROMÂNIA 

                                                                                                                                                                            

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare,care prevede: “persoanele fizice sunt obligate să furnizeze serviciilor de statistică oficială 
datele personale şi cele privind gospodăria şi activitatea economică, necesare efectuării recensămintelor şi anchetelor 
statistice”. 

Cercetare statistică realizată în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr.1177/2003 

CI 

Atenţie! Chestionarul CI se completează numai pentru persoanele care aveau 15 ani şi peste la 
sfârşitul anului precedent, adică persoanele născute înainte de luna ianuarie 1993. 
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DATE INDIVIDUALE CU CARACTER 
GENERAL 

1. Care este starea dumneavoastră civilă? 
 căsătorit(ă) ………………1   3 
 necăsătorit(ă) ……………….2  

separat(ă)……………………..…3  

văduv(ă) ………………………….…4  
divorţat(ă)…………………………..……5  

 

    CIVI 
2. Aveţi în această gospodărie un partener cu care 

vă aflaţi în uniune consensuală (necăsătoriţi legal)? 

 DA ……………………..……1  
NU……………………….………..……2   

 CONS  
3. Ce cetăţenie aveţi? 
 română…………………………..…1  

cetăţenie străină, şi anume  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    └┴┘ 
    CETA 

4. Mai aveţi încă o cetăţenie? 
 DA (Care este aceasta?)  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _    └┴┘ 

NU ………………………………………1  
    ALCE 

5. În ce ţară v-aţi născut? 
 România…………………………..…1  

în altă ţară, şi anume  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _    └┴┘ 
    TARA 

STAREA DE SĂNĂTATE 

6. Cum aţi caracteriza în general starea 
dumneavoastră de sănătate? 

 foarte bună …………………………..…1  
bună ………………………………………….2  
satisfăcătoare…………………..……………..…3  
rea ………………………………………………….…4  
foarte rea…………………………………………………5  

    CCPS 
7. Suferiţi de una sau mai multe boli cronice sau 

de o invaliditate? 
  
 

DA ……………………………………1  
NU……………………………………………2    

    SUBC 
8. În ultimele 6 luni aţi avut probleme de sănătate, 

altele decât boli cronice? 
Veţi lua în considerare atât problemele mai grave de 
sănătate, cât şi pe cele mai puţin grave (răceală etc.). 

 
 

DA …………..………………………1  
NU ………………….……………………….2  

 
 

    AIAZ 

9. În ultimul timp, v-a fost limitată capacitatea de a 
lucra sau activitatea zilnică de o problemă de 
sănătate o perioadă (completă) de cel puţin 6 luni? 
DA (În ce măsură ?) 

foarte mult ………………………1  
într-o anumită măsură ……….………2  

NU ……………………………………………….3  

 

 LCLA

10. În ultimele 12 luni aţi fi avut nevoie să fiţi 
consultat de un medic specialist (exclusiv 
stomatolog), dar nu aţi putut face acest lucru? 

 DA ……………………..……1  
NU……………………….………..……2   12 

 NEME
11. Care a fost motivul principal pentru care nu aţi 

apelat la un medic specialist? 
 nu îşi permite (lipsa banilor) ……………………..….…1  

este înscris pe o listă de aşteptare …….………..……2  

lipsa timpului ………………………………………....….3  

distanţă prea mare sau lipsa mijloacelor de transport .......4  

teama……………………………………………..……....5   
a aşteptat ca problema să se rezolve de la sine.........6  

nu cunoaşte nici un medic specialist ...….......…..…...7  

alt motiv …………………………………..………………8  
 MONE 

12. Aţi fi avut nevoie în ultimele 12 luni să fiţi 
consultat de un medic stomatolog, dar nu aţi 
putut face acest lucru? 

 DA ……………………..……….1  
NU……………………….……….……….2    14 

NEST
13. Care a fost motivul principal pentru care nu aţi 

apelat la un medic stomatolog? 
 nu îşi permite (lipsa banilor) ………………………...…1  

este înscris pe o listă de aşteptare ………………...….2  

lipsa timpului …………………………………………..…3  

distanţă prea mare sau lipsa mijloacelor de transport ........4  
teama …………………………………………………......5  
a aşteptat ca problema să se rezolve de la sine…......6  

nu cunoaşte nici un medic stomatolog…………..….....7  
alt motiv ……………………………………………….…..8  
 MOTI 

14. Fumaţi ? 
 DA (Câte ţigări ?)  

       sub 5 ţigări pe zi …..…1  

       5 - 10 ţigări pe zi …..……..2  
 

       11 - 20 ţigări pe zi …....……..3   
       peste 20 ţigări pe zi ….…………4   
 NU ………………………………………..5   

 FUMA 
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EDUCAŢIE 

15. Urmaţi vreo formă de instruire? 

 DA (Ce formă de instruire?) 
 şcoală primară (clasele 1-4)……………………….…... 1  

gimnaziu……………………………………………......... 2  

şcoală profesională, complementară sau de ucenici…..  3 

liceu ……………………..……………………….….…… 4 

şcoală postliceală de specialitate sau tehnică de maiştri …5  

studii universitare de scurtă durată (colegiu).……...... 6  

studii universitare de lungă durată…….………..…….. 7  
doctorat  ……………….………………………….….….. 8 

 NU……………………..…………….……….…...... 9 
ULTI

16. Care este nivelul şcolii de cel mai înalt grad pe 
care aţi absolvit-o ? 

 nici unul ……………….……………1   18 
 primar (cl. 1-4)……………………...…2  

gimnazial (cl. 5-8)…………………….…..3  

profesional, complementar sau de ucenici …4  

treapta I de liceu ………………………………5  

liceal (cl. 9-12) ……………………………….….6  

postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri …...7  

studii universitare de scurtă durată (colegiu)….…8  

studii universitare de lungă durată………..………...9  
doctorat  ……………….………...…………..…….…..10  

  NIVI

17. La ce vârstă aţi absolvit acest nivel? 
 

vârsta în ani împliniţi                   └┴┘ ani ANST
    
 

ACTIVITATEA ECONOMICĂ 

18. Care dintre următoarele situaţii descrie cel mai bine 
statutul dumneavoastră ocupaţional actual?  

 persoană care desfăşoară o  activitate    
economico-socială cu program complet …....1  

 persoană care desfăşoară o activitate 
economico-socială cu program parţial …...…2  

 

 persoană în concediu de maternitate………...3  30 
 persoană în concediu de creştere a copilului ….4  

 şomer..…………….………………...…........…..5  

elev sau student …….………………..…….…. 6  

 pensionar ……………….………….....….… 7  

incapabil de muncă ………..…..……………... 8   

casnică ………………..……..…..……...…..….9  
altă situaţie, vă rog precizaţi 

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _10  

21 

    STAO 

19. Săptămâna trecută aţi lucrat cel puţin o oră 
pentru venituri în bani sau în natură? 

 DA ………………………......……1  30 
 NU …………………………….........… 2   
   OORA 
20. Săptămâna trecută aţi fost absent de la locul de 

muncă din diverse motive (concediu de orice fel, 
învoire, grevă, lipsa materiei prime, lipsa clienţilor etc.)? 

 DA ………………………………1  30 

 NU …………………………………...… 2  25 
   TOTA 
21. Aţi căutat activ de lucru în ultimele 4 săptămâni?
 DA ………………………………1   
 NU …………………………………...… 2  23 
   CAUT 
22. Aţi fi disponibil să începeţi activitatea în 

următoarele două săptămâni, dacă s-ar găsi imediat 
un loc de muncă? 

 DA ……………………………...…1   

 NU …………………………………..….....2   
 DISI 

23. Săptămâna trecută aţi lucrat cel puţin o oră 
pentru venituri în bani sau în natură? 

 DA ………………………......……1  30 
 NU …………………………….........… 2   
   AORA 
24. Aţi lucrat vreodată pentru salariu sau alte venituri 

în bani sau în natură, cel puţin 6 luni consecutive?
 DA ……………………………...…1   

 NU ……………………………………..….....2   49 
 LUVR 

25. Ce ocupaţie aţi avut la ultimul loc de muncă? 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     └┴┴┴┘ ULOC

26. Care a fost ultimul dumneavoastră statut profesional? 

 patron…………………….……... 1  

 lucrător pe cont propriu ………….. …2  
47 

 salariat.……………………………….....….3  

 ajutor familial…………………………………. 4  47 
 ULST

27. Cum aţi fost angajat la ultimul loc de muncă? 
cu contract permanent ………1  
cu contract temporar ……………...2  

fără contract de muncă………………..3  

 

altă formă de angajare ………………..…... 4  

 

    ULCO 
28. Aţi avut îndatoriri care vizau conducerea sau 

supravegherea altor angajaţi? 

 DA …………………………………1  

NU……………………………………………2       47 
ULME
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29. Aţi avut responsabilităţi în stabilirea salariului 
sau promovarea personalului pe care îl 
conduceaţi sau supravegheaţi?  

 DA …………………………………1  

NU……………………………………………2   
 47 

ULSA 

CC i
i tt ii
ţţ ii   

!!   

Întrebările 30 - 43 se referă la activitatea  
dumneavoastră principală (cea în care desfăşuraţi 
cele mai multe ore de muncă). 
Vor răspunde la aceste întrebări persoanele care  
lucrează în mod obişnuit, chiar dacă în ultimul 
timp au absentat de la lucru din diverse motive, 
dar  urmează să-şi reia activitatea. 

30. Care este statutul dumneavoastră profesional? 
 patron……………………1  
 lucrător pe cont propriu ………2  

39 

 salariat.…………………………….…..3  
 ajutor familial……………………………… 4  39 

STAP

31. Cum sunteţi angajat la actualul loc de muncă? 

cu contract permanent ……………..1  
cu contract temporar …………………..2  

fără contract de muncă..……………………3  

 

altă formă de angajare ………………………… 4  
    CONT 

32. Aveţi îndatoriri care vizează conducerea sau 
supravegherea altor angajaţi? 

 DA …………………………………1  

NU……………………………………………2       34 
INDA 

33. Aveţi responsabilităţi în stabilirea salariului sau 
promovarea personalului pe care îl conduceţi 
sau supravegheaţi?  

 DA …………………………………1  

NU……………………………………………2   
SUPR 

34. Beneficiaţi la locul de muncă de maşină de 
serviciu disponibilă şi în interes personal? 

 
DA ………………………………1  
NU…………………………………………2    38 

BENA 

35. Care este tipul maşinii de serviciu de care dispuneţi? 

 

autoturism …………………1  
furgonetă……………………………2    
microbuz ……………………………………3   
alt tip, vă rog precizaţi  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4  
MATI 

36. Vă rog să precizaţi modelul şi anul înmatriculării 
maşinii de serviciu de care dispuneţi: 

 

firma producătoare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

modelul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

anul înmatriculării ………………….   └┴┴┴┘ 

FIMA 

MOMA 

ANMA 

37. În cursul anului 2007, câte luni aţi utilizat în interes 
personal maşina de serviciu de care dispuneţi? 

 
număr luni ………………….   └┴┘ MSLU 

38. Angajatorul dumneavoastră plăteşte contribuţii 
de asigurări sociale în numele dumneavoastră? 

 DA ………………………………1  
NU……………………………………2  
nu ştiu ………………………………………..3  

ASIG 
39. Ce ocupaţie aveţi ? 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             └┴┴┴┘     OCUP

40. Care este activitatea principală a unităţii sau 
subunităţii în care lucraţi ? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                  └┴┘ ACTP  

 
41. Câţi salariaţi are unitatea/subunitatea în care  lucraţi? 

 numărul exact de persoane, dacă este mai mic de 11 ...└┴┘ 

11 – 19 persoane …………………..11  

20 – 49 persoane ……………….……….12  

50 persoane şi peste ………….…………...…13  

nu ştiu exact, probabil sub 11 persoane ……..…14  

nu ştiu exact, probabil peste 10 persoane ……...…15  
MARI

42.  Aţi schimbat activitatea principală în cursul 
ultimelor 12 luni? 

 DA ………………………………1  

NU…………………………………………2       44 
SCAT 

43. Care a fost motivul principal al acestei schimbări ? 

 

găsirea unui loc de muncă/activitate mai bună.......…01  
sfârşitul unei activităţi temporare……………..…........…02  
încheierea (falimentul) propriei afaceri…..….…...…...03  
responsabilităţi familiale ………………………....…....04  
concedierea de la vechiul loc de muncă ……….……05  
începerea sau continuarea studiilor…………….…….06  
boală sau invaliditate …………………………….........07  
pensionare ……………………………………….….….08  
căsătorie/găsirea unui alt loc de muncă de către soţ ....... 09  
alt motiv ……………………………………..…………..10  

MOSC
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44. În afara activităţii principale, desfăşuraţi şi alte 
activităţi economico-sociale din care obţineţi 
venituri în bani ori în natură? 

 DA ………………………………1  
NU…………………………………………2      
 SECD 

45. Câte ore lucraţi în mod obişnuit pe săptămână în  
activităţile pe care le desfăşuraţi? 
(Completaţi 99 dacă numărul de ore este variabil de la o 
săptămână la alta.) 

 
în activitatea principală ……….….…. └┴┘ ORPR 

 în toate celelalte activităţi …………… └┴┘ ORSE 

DDaaccăă nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  oorree  ddeeccllaarraatt  llaa  îînnttrreebbaarreeaa  4455  eessttee 
mmaaii  mmiicc  ddeeccââtt  3300,,  ttrreecceeţţii  llaa  îînnttrreebbaarreeaa  uurrmmăăttooaarree..  

DDaaccăă nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  oorree  ddeeccllaarraatt  llaa  îînnttrreebbaarreeaa  4455  eessttee 
mmaaii  mmaarree  ssaauu  eeggaall  ccuu  3300,,  ttrreecceeţţii  llaa  îînnttrreebbaarreeaa  4477..  

46. Care este motivul principal pentru care lucraţi în 
mod obişnuit mai puţin de 30 ore pe săptămână? 

 urmează cursurile unei unităţi de învăţământ .…….….1  
boală sau handicap …………………...……………….…2  
doreşte să lucreze mai mult dar nu găseşte …………3  

nu doreşte să lucreze mai mult ……………….……..….4  
responsabilităţi familiale ………………………..………5  
specificul activităţii/ locului de muncă ……………..….6  

alt motiv …………………………………..……..…….….7  
  MPTR

 

47. La ce vârstă aţi început să lucraţi în mod 
continuu (cel puţin 6 luni consecutive)? 

 vârsta în ani împliniţi                  └┴┘ ani LUPE 

48. Cât timp aţi lucrat (de când aţi început să lucraţi 
prima dată în mod continuu până în prezent, 
excluzând perioadele de întrerupere)? 

 un an şi peste     └┴┘ ani OCT1 

 sub un an                        └┴┘ luni OCT2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Vă rog să precizaţi ce statut ocupaţional aţi avut în perioada ianuarie-decembrie 2007, pe luni: 

 
  

salariat cu 
program 
complet 

 
salariat cu 
program 
parţial 

 
 lucrător pe cont 

propriu (inclusiv patron 
sau ajutor familial) cu 

program complet 

 
lucrător pe cont propriu 

(inclusiv patron sau 
ajutor familial) cu 
program parţial 

 
şomer 

 
pensionar 

 
elev, student 

 
casnică, alt 

inactiv 

ianuarie   1    1    1    1    1    1    1    1  

februarie   2    2    2    2    2    2    2    2  

martie   3    3    3    3    3    3    3    3  

aprilie   4    4    4    4    4    4    4    4  

mai   5    5    5    5    5    5    5    5  

iunie   6    6    6    6    6    6    6    6  

iulie   7    7    7    7    7    7    7    7  

august   8    8    8    8    8    8    8    8  

septembrie   9    9    9    9    9    9    9    9  

octombrie 10  10  10  10  10  10  10  10  

noiembrie 11  11  11  11  11  11  11  11  

 

decembrie 12  12  12  12  12  12  12  12  

  SAC SAP LUC LUP SOA PEA ELE INA
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TRANSFERURI BĂNEŞTI  

50. În cursul anului 2007 vi s-a recalculat impozitul 
pe venitul global aferent anului 2006? 

 DA …………………………………1  
NU……………………………………………2       56 

 IMPO 
51. Aţi avut de plătit sau de primit bani ca urmare a 

recalculării impozitului pe venitul global realizat 
în cursul anului 2006? 

 de plătit ……………………………1   
de primit………………………………….…2         53 

  PLAT 

52. Care este suma pe are aţi plătit-o ca diferenţă 
de impozit pentru anul 2006 (dacă nu puteţi 
indica suma exactă precizaţi intervalul în care 
se încadrează aceasta, folosind codurile 
intervalelor din caseta 2)? 

 └┴┴┴┘RON └┘  54 
                SUM1 SUM 2 

53. Care este suma totală care v-a fost returnată pentru 
anul 2006 (dacă nu puteţi indica suma exactă 
precizaţi intervalul în care se încadrează aceasta, 
folosind codurile intervalelor din caseta 2)? 

 └┴┴┴┘ RON └┘ 
                 SUM 3 SUM 4 

54. Aţi beneficiat de deduceri (reduceri) din impozitul 
pe venitul global pentru reabilitarea termică a 
locuinţei, prime pentru asigurarea locuinţei, 
contribuţii la scheme facultative de pensii sau 
pentru asigurări facultative de sănătate? 

 DA ………………………………1  
NU…………………………………………2   56 

  REIM 

55. Care a fost valoarea acestor deduceri (dacă nu 
puteţi preciza suma exactă indicaţi intervalul în 
care se încadrează aceasta, folosind codurile 
intervalelor din caseta 2)? 

 └┴┴┴┘RON └┘ 
              SUM5 SUM 6 

INTENŢIA DE MUTARE  

56. Intenţionaţi să vă mutaţi în aceeaşi localitate sau 
în altă localitate din ţară în următoarele 12 luni? 

 DA ……………………………1  

NU………………………………………2   60 
  INMU 

57. Există vreun membru al gospodăriei care ar putea 
oferi informaţii care să ne ajute să vă contactăm? 

 DA  …………………..… 1                 59 
NU …………….……………………. 2       

INFO 
 

58. Dar o altă persoană din afara gospodăriei ar 
putea oferi informaţii care să ne ajute să vă 
contactăm? 

 DA  …………………..… 1  
NU …………….……………………. 2       60 

  IFMA 
59. Cum se numeşte persoana şi cum poate fi 

contactată? 

 Numele şi prenumele persoanei _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Codul persoanei └┴┘ IDIN

  (Codificaţi 99 dacă persoana nu face parte din gospodărie.) 
 

Număr de telefon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   TEL 
 Adresă _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ADR

VENITURI INDIVIDUALE  

60. Aţi avut vreo sursă de venit în bani sau în 
natură în perioada ianuarie-decembrie 2007? 

 DA …………………………………1                  62 
NU…………………………………………2      

 VEIN
61. Aţi avut, totuşi, un venit ocazional, aţi fost ajutat 

de cineva cu bani, produse, hrană, obiecte? 

 DA ……………………………………1  

NU………………………………….……..…2    STOP  
 AJPE

A -  până la 50 RON  

B -       51 -    100 RON 

C -     101 -    200 RON 

D -     201 -    400 RON   

E -     401 -    600 RON  

F -     601 -    800 RON 

G -     801 -  1.000 RON 

H -  1.001 -  1.500 RON 

I -  1.501 – 2.000 RON 

J -  2.001 – 2.500 RON 

K -  2.501 – 3.000 RON 

L -  3.001 – 3.500 RON 

M -  3.501 – 4.000 RON 

N - 4.001 – 4.500 RON 

P - 4.501 – 5.000 RON 

R - 5.001 – 5.500 RON 

S - 5.501 – 6.000 RON 

C 
A 
S 
E 
T 
A 
 

2 

T -  peste 6.000 RON 
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62. Vă rugăm să precizaţi care au fost veniturile realizate de dumneavoastră în perioada ianuarie – decembrie 2007, pe luni şi surse de provenienţă, precum şi 
eventualele impozite şi contribuţii aferente lor. Dacă nu puteţi preciza suma exactă, vă rugăm să indicaţi intervalul în care s-a încadrat categoria respectivă de 
venit realizat (folosind codurile intervalelor din caseta 2). 

Suma (în RON) din luna : 
 Categoria de venit 

CAVN 
 
1 – DA     
2 – NU 

Număr de 
luni în care 
s-a primit 
venitul 
NRL ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembri

e 
 

 VENITURI BĂNEŞTI DIN ACTIVITĂŢI SALARIALE 
01 Salarii 1  

2               
suma netă lunară S1              

deduceri personale D1              
contribuţii (şomaj, sănătate şi pensie) C1              

alte reţineri R1              
S-a plătit impozit? 

1 – DA   2 – NU  3 – Nu ştiu/Refuz   

IP1 

 

1   2   
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2   
3  

1   2   
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

02 Plata orelor suplimentare 1  
2               

suma netă lunară S2              
contribuţii (şomaj, sănătate şi pensie) C2              

S-a plătit impozit? 

1 – DA   2 – NU  3 – Nu ştiu/Refuz   

IP2 

 

1   2   
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2   
3  

1   2   
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

03 Al 13-lea salariu 1  
2               

suma netă lunară S3              
deduceri personale D3              

contribuţii (şomaj, sănătate şi pensie) C3              
alte reţineri R3              

S-a plătit impozit? 

1 – DA   2 – NU  3 – Nu ştiu/Refuz   

IP3 

 

1   2   
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2   
3  

1   2   
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

04 Indemnizaţii de conducere 1  
2   

  
          

 

suma lunară S4              
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Suma (în RON) din luna : 
 Categoria de venit 

 

CAVN 
 

1 – DA   
2 – NU 

Număr de 
luni în care 
s-a primit 
venitul 
NRL ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie 

05 Drepturi salariale încasate 
pentru timpul nelucrat plătit 
(concediul de odihnă, de studii) 

1  
2               

suma netă lunară S5              
deduceri personale D5              

contribuţii (şomaj, sănătate şi pensie) C5              
alte reţineri R5              

S-a plătit impozit? 

1 – DA   2 – NU  3 – Nu ştiu/Refuz   

IP5 

 

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2   
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2   
3  

1   2   
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

06 Prime şi alte beneficii plătite 
în bani 

1  
2               

suma netă lunară S6              
deduceri personale D6              

contribuţii (şomaj, sănătate şi pensie) C6              
alte reţineri R6              

S-a plătit impozit? 

1 – DA   2 – NU  3 – Nu ştiu/Refuz   

IP6 

 

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2   
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2   
3  

1   2   
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

07 Comisioane sau bacşiş 1  
2   

  
          

suma netă lunară S7              
08 Plata transportului de la/ 

către casă 
1  
2   

  
          

suma netă lunară S8              
09 Indemnizaţii pentru concedii 

de boală 
1  
2   

  
          

suma netă lunară  S9              
deduceri personale  D9              

contribuţii (şomaj, sănătate şi pensie) C9              
alte reţineri R9              

 

S-a plătit impozit? 

1 – DA   2 – NU  3 – Nu ştiu/Refuz 

IP9 

 

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2   
3  

1   2  
3  

1   2   
3  

1   2   
3  

1   2   
3  

1   2   
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  
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Suma (în RON) din luna : 
 Categoria de venit 

 

CAVN 
 

1 – DA   
2 – NU 

Număr de 
luni în care 
s-a primit 
venitul 
NRL ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie 

10 Indemnizaţii pentru concedii 
de maternitate  

1  
2   

  
          

suma netă lunară S10              
deduceri personale  D10              

alte reţineri R10              
contribuţii (şomaj, sănătate şi pensie) C10              

 

S-a plătit impozit? 
 
1 – DA   2 – NU  3 – Nu ştiu/Refuz 

IP10 

 

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2  
3  

1   2   
3  

1   2  
3  

1   2   
3  

1   2  
3  

1   2   
3  

1   2  
3  

11 Indemnizaţii pentru 
îngrijirea copiilor 

1  
2   

  
           

suma lunară S11              
 
VENITURI ÎN NATURĂ DIN ACTIVITĂŢI SALARIALE 
12 Venituri în natură sub formă 

de salarii 
1  
2  

             

contravaloarea lunară S12              
13 Contravaloarea produselor şi 

serviciilor primite de salariaţi de 
la agenţii economici, în contul 
unor drepturi legate de locul de 
muncă 

1  
2  

              

contravaloarea lunară S13    

 VENITURI BĂNEŞTI DIN AGRICULTURĂ 

14 Venituri în bani de la 
societăţi şi asociaţii agricole  

1  
2   

  
          

suma lunară S14   

15 Venituri din vânzări de 
produse agroalimentare, 
animale şi păsări  

1  
2   

  
          

suma lunară  S15   

16 Venituri din prestarea unor 
munci agricole altor 
gospodării sau persoane 

1  
2   

  
          

 

suma lunară S16     
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Suma (în RON) din luna : 
 Categoria de venit 

CAVN 
 
1 – DA     
2 – NU 

Numărul de 
luni în care 
s-a primit 
venitul 
NRL ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie 

 
 VENITURI BĂNEŞTI DIN ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE INDEPENDENTE 

17 Venituri din fapte de 
comerţ  

1  
2  

             

profit S17              
pierdere P17              

impozit anticipat I17      
contribuţii (şomaj, sănătate şi pensie) C17              

18 Venituri din prestări 
servicii 

1  
2  

             

profit S18              
pierdere P18              

impozit anticipat  I18      
contribuţii (şomaj, sănătate şi pensie) C18              

19 Venituri din meserii 1  
2  

             

profit S19              
pierdere P19              

impozit anticipat I19      
contribuţii (şomaj, sănătate şi pensie) C19              

20 Venituri din profesii libere 1  
2  

             

profit S20              
pierdere P20              

impozit anticipat I20      
contribuţii (şomaj, sănătate şi pensie) C20              

21 Venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală 

1  
2  

   
          

profit S21              
pierdere P21              

impozit anticipat I21      

 

contribuţii (şomaj, sănătate şi pensie) C21              
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Suma (în RON) din luna :  Categoria de venit 
 

CAVN 
 

1 – DA    
2 – NU 

Număr de 
luni în care  
s-a primit 

venitul NRL ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie 

VENITURI BĂNEŞTI DIN PRESTAŢII SOCIALE 

22 Pensie de asigurări sociale 
pentru limită de vârstă  

1  
2  

             

suma netă lunară S22              

23 Pensie anticipată de 
asigurări sociale 

1  
2               

suma netă lunară S23            
24 Pensie de asigurări 

sociale de invaliditate  
1  
2               

suma netă lunară S24            
25 Pensie de asigurări 

sociale de urmaş (inclusiv 
pensie IOVR de urmaş) 

1  
2  

    
        

suma netă lunară S25              

26 Ajutor social (pensie)  1  
2  

            

suma netă lunară S26            

27 Pensie de asigurări 
sociale pentru agricultori 

1  
2  

            

suma lunară S27            

28 Pensie IOVR (exclusiv de 
urmaş)  

1  
2  

   
          

suma lunară S28          
29 Indemnizaţie pentru 

veterani şi văduve de război  
1  
2  

             

suma S29            
30 Indemnizaţie pentru 

persoane persecutate din 
motive politice 

1  
2  

     
        

 

suma  S30            
 
 
 



  Ancheta asupra calităţii vieţii 2008-CI /12 

Suma (în RON) din luna : 
 Categoria de venit 

 

CAVN 
 

1 – DA     
2 – NU 

Număr de 
luni în care 
s-a primit 
venitul 
NRL ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie 

31 Drepturi băneşti pentru 
urmaşii persoanelor care 
au decedat în timpul 
Revoluţiei din 1989  

1  
2               

suma lunară S31   
32 Ajutor de şomaj, ajutor de 

integrare profesională sau 
alocaţie de sprijin 

1  
2               

suma netă lunară S32              
contribuţii (sănătate şi pensie) C32              

33 Plăţi compensatorii 1  
2  

 
  

          

suma netă lunară S33              

contribuţii (sănătate şi pensie) C33              

34 Bursă pentru elevi şi 
studenţi  

1  
2  

 
  

          

suma lunară S34            
35 Sume băneşti primite de 

elevii de liceu în cadrul 
programului “Bani de liceu”   

1  
2  

 
  

          

suma lunară S35              

36 Ajutor special pentru 
persoanele cu handicap 

1  
2     

          

suma lunară S36              
37 Ajutor în caz de deces al 

unui membru de familie 
1  
2    

          
suma S37 

VENITURI ÎN NATURĂ (altele decât cele provenite din activităţi salariale) 
38 Venituri în natură obţinute 

de beneficiarii de prestaţii 
sociale (produse şi servicii) 

1  
2      

         

 

contravaloarea lunară S38  
 
 
 



Ancheta asupra calităţii vieţii 2008-CI /13  

Suma (în RON) din luna : 
 Categoria de venit 

 

CAVN 
 

1 – DA    
2 – NU 

Număr de 
luni în care 
s-a primit 
venitul 
NRL ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie 

39 Alte venituri în natură  1  
2      

         
 

contravaloarea lunară S39  

VENITURI DIN VÂNZAREA DE BUNURI DIN PATRIMONIUL GOSPODĂRIEI 

40 Venituri din vânzări de 
terenuri, imobile şi alte 
construcţii 

1  
2  

   
          

suma  S40              

41 Venituri din vânzări de alte 
bunuri 

1  
2  

             

suma  S41              

42 Venituri din transferul 
drepturilor de proprietate 
asupra valorilor mobiliare 
şi părţilor sociale 

1  
2  

     

        

suma  S42              

 

ALTE VENITURI BĂNEŞTI 

43 Ajutor bănesc pentru 
agricultori 

1  
2     

          

suma S43              

44 Alte venituri 1  
2     

          

 

suma lunară S44              

 SURSE ATRASE 

45 Împrumuturi şi credite 
luate, sume retrase de la 
bănci etc. 

1  
2     

          
 

suma lunară S45              
 



  Ancheta asupra calităţii vieţii 2008-CI /14 

Codificarea ţării de origine şi a cetăţeniei 
 

Codul 
ţării 

Ţara de origine Codul 
cetăţeniei 

 Codul 
ţării 

Ţara de origine Codul 
cetăţeniei 

RO România 1  NAF 33 

BE Belgia 2   

Africa de Nord (Algeria, Egipt, Libia, Maroc, 
Sudan, Tunisia etc.) 

 

DK Danemarca 3  WAF Africa de Vest (Benin, Burkina Faso, Ghana,  34 

DE Germania 4    

GR Grecia 5   

Guineea, Guineea-Bissau, Liberia, Mali, 
Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone ) 

 

ES Spania 6  OAF Alte ţări din Africa 35 

FR Franţa 7     

IE Irlanda 8  USA Statele Unite ale Americii 36 

IT Italia 9     

LU Luxembourg 10  CAN Canada 37 

NL Olanda 11     

AT Austria 12  CSA America Centrală şi de Sud 38 

PT Portugalia 13     

FI Finlanda 14  NME Orientul Apropiat şi Orientul Mijlociu  39 

SE Suedia 15    

UK Marea Britanie 16    

BG Bulgaria 17   

(Armenia, Azerbaidjan, Bahrain, Georgia, Israel, 
Irak, Iran, Regatul Haşemit al Iordaniei, Kuweit, 
Liban, Teritoriile Palestiniene, Oman, Qatar, 
Regatul Arabiei Saudite, Republica Arabă 
Siriană, Emiratele Arabe Unite, Yemen etc.)  

CY Cipru 18  OAS Alte ţări din Asia 40 

CZ Republica Cehă 19     

EE Estonia 20  OCE Australia şi Oceania 41 

HU Ungaria 21     

LV Letonia 22  OTH Alte ţări 42 

LT Lituania 23     

MT Malta 24     

PL Polonia 25     

SK Republica Slovacă 26     

SI Slovenia 27     

TR Turcia 28     

IS Islanda 29     

NO Norvegia 30     

CH Elveţia 31     

OEU Alte ţări din Europa 32     
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