
 
Denumirea unităţii ……………......................………...............…….............................. 
 
Identificator statistic ………...................................└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
…….......................................................................└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
                                                                                                                                     Cod Unic de Identificare (C.U.I.) / cod  FISCAL 

Judeţul........................................................………..……………………….........└─┴─┘ 
                                                                                                                                                                                           cod  SIRUTA 

Localitatea.............................…..............………….......………….└─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
                                                                                                                                                                                           cod  SIRUTA 

Strada ........................................................................................ Nr ......... Sectorul ..…… 
 
Telefon ……………………………….. E-mail ………………………………………….. 
 
Forma juridică1)..........................…....................………………….……....…Cod└─┴─┘ 

 
Forma de 
proprietate2)...............................................................………………………..Cod└─┴─┘ 
 
Activitatea principală3)............…....................…........….....CAEN Rev.2 └─┴─┴─┴─┘ 
 
* Nu se completează de către unitate 
1,2,3) Se completează conform precizărilor 

ROMÂNIA 
Institutul Naţional de Statistică 

 
 
 

Cercetare Statistică  

S1 – Lunar  

Ancheta asupra câştigurilor 
salariale în luna …..…... 2012 

Aprobat de Institutul Naţional de Statistică în baza Legea nr. 226/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi 
completările ulterioare, care prevede: 
– “Institutul Naţional de Statistică este autorizat să solicite şi să obţină gratuit date 
statistice de la toate persoanele fizice şi juridice rezidente în România sau nerezidente 
care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.”. 
- Constituie contravenţii faptele prevăzute la Art.45 lit.a), b), c) din Legea nr. 226/2009 
privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România. 
Cercetare statistică realizată în conformitate cu Regulamentele Consiliului U.E. 
nr.1165/1998, nr. 1158/2005 şi nr. 1503/2006. 
Acest formular se transmite la Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională de 
Statistică (Direcţia Regională de Statistică Bucureşti)/Direcţia Judeţeană de Statistică  
până la data de 15 ale lunii următoare. 
 

Numele persoanei care răspunde                   .................................................................. 
de informaţiile înscrise în formular:                 (semnătura conducătorului unităţii) 
                                                                                                    L.S.  

Dl (Dna) .......................................... 
Telefonul .........................................         Nr. .................... data .......................... 2012 

Cap.1. Numărul mediu al salariaţilor şi câştigurile salariale   
                 Datele se înscriu în numere întregi (fără zecimale) 

 

Activităţi secundare (col. 3 ÷ col. 15) 

Nr. 
rd. 

 
Total unitate4) Activitatea 

principală 
Activitatea 
………… 

Activitatea 
………… 

Activitatea 
………… 

Activitatea 
………… 

Activitatea 
………… 

 COD CAEN3) 0000 └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
A B 1 2 3 4 5 6 7 

1.  Sume brute plătite din fondul de salarii (exclusiv sumele compensatorii), din care:                              - lei -         
2.  drepturi în natură şi ajutoare băneşti din fondul de salarii                                                                     - lei -        
3.  premii plătite din fondul de salarii, din care:                                                                                          - lei -        
4.          - premii ocazionale                                                                                                                           - lei -        
5.  Sume brute plătite din profitul net                                                                                                          - lei -        
6.  Sume brute plătite din alte fonduri (exclusiv sumele din FNUASS)                                                      - lei -        
7. TOTAL SUME BRUTE PLĂTITE (rd.1 + rd.5 + rd.6)                                                                        - lei -        
8.  Contribuţia salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj                                                                  - lei -        
9.  Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat                                                                                - lei -        
10.  Contribuţia salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate                                                                - lei -        
11.  Impozit aferent sumelor brute plătite                                                                                                              - lei -        

12. EFECTIVUL SALARIAŢILOR LA SFÂRŞITUL LUNII   (excl. salariaţii cu contract de muncă/ 
raport de serviciu suspendat)                                                                                                       - persoane - 

       

13. EFECTIVUL SALARIAŢILOR LA SFÂRŞITUL LUNII  CU CONTRACT DE MUNCĂ /RAPORT 
DE SERVICIU SUSPENDAT                                                                                                      - persoane - 

       

14. NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR   (excl. salariaţii cu contract de muncă/raport de serviciu 
suspendat)                                                                                                                                      - persoane - 

       

15. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT   (rd.7  /  rd. 14)                                                   - lei /persoană -   X X X X X 
16. TIMPUL EFECTIV LUCRAT (rd. 17 + rd.18)                                                                           - ore - om -        



17.  În timp normal                                                                                                                              - ore - om -        
18.  În timp suplimentar                                                                                                                       - ore - om -        
19. NUMĂRUL MEDIU AL ALTOR PERSOANE OCUPATE  (excl.  salariaţii)                        - persoane -        

(continuare) 
 

 
 
 

 

Nr. rd. 

 

Activităţi secundare (col. 3 ÷ col. 15) 

Activitatea 
………… 

Activitatea 
………… 

Activitatea 
………… 

Activitatea 
………… 

Activitatea 
………… 

Activitatea 
………… 

Activitatea 
………… 

Activi
tatea 
……
…… 

 COD CAEN3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

└─┴─
┴─┴─
┘ 

A B 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.   Sume brute plătite din fondul de salarii (exclusiv sumele compensatorii), din care:   -lei -          
2.   drepturi în natură şi ajutoare băneşti din fondul de salarii                                          - lei -         
3.   premii plătite din fondul de salarii, din care:                                                              - lei -         
4.           - premii ocazionale                                                                                               - lei -         
5.   Sume brute plătite din profitul net                                                                              - lei -         
6.   Sume brute plătite din alte fonduri (exclusiv sumele din FNUASS)                          - lei -         
7.  TOTAL SUME BRUTE PLĂTITE (rd.1 + rd.5 + rd.6)                                            - lei -         
8.   Contribuţia salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj                                      - lei -         
9.   Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat                                                    - lei -         
10.   Contribuţia salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate                                     - lei -         
11.   Impozit aferent sumelor brute plătite                                                                                 - lei -         

12.  EFECTIVUL SALARIAŢILOR LA SFÂRŞITUL LUNII   (excl. salariaţii cu contract 
de muncă/ raport de serviciu suspendat)                                          - persoane - 

        

13.  EFECTIVUL SALARIAŢILOR LA SFÂRŞITUL LUNII  CU CONTRACT DE 
MUNCĂ /RAPORT DE SERVICIU SUSPENDAT                                        - persoane - 

        

14.  NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR   (excl. salariaţii cu contract de 
muncă/raport de serviciu suspendat)                                                               - persoane - 

        

15.  CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT   (rd.7  /  rd. 14)                        - lei /persoană - X X X X X X X X 
16.  TIMPUL EFECTIV LUCRAT (rd. 17 + rd.18)                                                - ore - om -         

17.   În timp normal                                                                                                   - ore - om -         

18.   În timp suplimentar                                                                                           - ore - om -         

19.  
NUMĂRUL MEDIU AL ALTOR PERSOANE OCUPATE  (excl. salariaţii)    
                                                                                                                            - persoane - 

        



 
 
 
CAP. 2. Cauze ale diferenţelor () faţă de luna precedentă  
                     NOTĂ: Se va marca cu X  în căsuţele corespunzătoare cazurilor semnalate 

Modificări organizatorice (comasări, scindări etc.) ..………..…..........................................1 
Acordarea de prime şi stimulente în luna curentă ..…..…..……..........................................2 
Realizări de producţie sau comenzi .....................................................................................3 
Indexări, negocieri salariale……...............…………......................................…..……...…4 
Disponibilizări de personal ..................................................................……………........... 5 
Greve....................................................................................................................................6 
Dificultăţi financiare ............................................................................................................7 
Erori de raportare .................................................................................................................8 
Alte cauze şi anume: ........................................................................................................…. 
...............................................................................................................................................9 
 

1) Forma juridică de organizare a unităţii: R.A. - regie autonomă - cod 01; S.N.C. - cod 02; S.C.S. - cod 03; S.C.A. - cod 04; S.A. - societate pe acţiuni - cod 05; S.R.L. - societate cu răspundere limitată - cod 06; O.C1. - 
cooperativă meşteşugărească - cod 07; O.C2. - cooperativă de consum - cod 08; O.C3.- cooperativă de credit - cod 09; organizaţie cu scop lucrativ (alta decât cea cooperatistă) - cod 13; societăţi agricole (Legea 36/1991) - 
cod 14; sucursale firme străine – cod 15; alte forme juridice (unităţi economice, culturale, sociale, obşteşti fără formă juridică expresă) - cod 29. 
2) Forma de proprietate după tipul de capital: capital social integral de stat - cod 10; capital social de stat peste 50% - cod 20; capital social privat peste 50% - cod 25; capital social integral privat românesc sau românesc 
şi străin - cod 30; proprietate cooperatistă - cod 40; proprietate obştească - cod 50; proprietate integral străină - cod 60; proprietate publică de interes naţional şi local - cod 70. 
3) Se va completa la nivel de clasă (4 cifre) conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (CAEN Rev.2) aprobată prin Ordinul Preşedintelui INS nr. 337/2007, publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 293/03.05.2007. 
4)

 Total unitate = col.2 + .... + col.15 
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Denumirea unităţii ........................................................             Strada 
....................................... Nr. ................ Sectorul .............. 
 
........................................... └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
                                                                          cod SIRUES            Forma 
juridică 1) ....................................................... Cod└─┴─┘ 
....................................... └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘               
                                     Cod Unic de Identificare (C.U.I) / cod FISCAL            Forma de 
proprietate 2) .............................................. Cod└─┴─┘ 
Judeţul ................................................................ └─┴─┘*            
                                                                                                         cod SIRUTA            Activitatea 
principală 3)......................................................... 
Localitatea ........................................ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘*             
                                                                                                          cod SIRUTA          
….............…................................Cod CAEN Rev.2 └─┴─┴─┴─┘ 
 

* Nu se completează de către unitate 
1,2,3) Se completează conform precizărilor 

ROMÂNIA 
Institutul Naţional de 

Statistică 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cercetare 
statistică 

 S2 

  Aprobat de Institutul Naţional de Statistică în baza Legii nr. 226/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea statisticii oficiale în România publicată în MOf Partea I, Nr. 397/11.06.2009, care 
prevede: 
– “Institutul Naţional de Statistică este autorizat să solicite şi să obţină gratuit date statistice de la 
toate persoanele fizice şi juridice rezidente în România sau nerezidente care îşi desfăşoară 
activitatea pe teritoriul României.”. 
- Constituie contravenţii faptele prevăzute la Art.45 lit.a), b), c) din Legea nr. 226/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România. 
   Acest formular se transmite la Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională de Statistică 
(Direcţia Regională de Statistică Bucureşti)/Direcţia Judeţeană de Statistică  până la data de 
30.XI. 2010. 
 
 
 

Numele persoanei care 
răspunde de informaţiile                                                            ................................        
înscrise în formular:                                                          (semnătura conducătorului unităţii)    
                                                                                                                    L.S. 
 
Dl (Dna) .......................... 
Telefonul .........................                                                     Nr. .......... data ............. 2010   

!!! Chestionarul şi precizările metodologice pot fi descărcate şi de pe site-ul INS: www.insse.ro 

  Ancheta salariilor în luna .......... 
CAP. I Repartizarea salariaţilor pe grupe de salarii (total întreprindere)    
     
     
     
 - persoane - 

Nr. 
rd. 

Grupe de salarii  
de bază brute 

(lei) 

C 
O 
D 

Efectivu
l 

de 
salariaţi 

la 
31.X.20

10 

din 
care: 
femei 

Numărul 
salariaţilor 

care au lucrat 
cel 

puţin 21 zile 
şi au fost 

plătiţi 
integral 

Repartizarea salariaţilor din coloana 3 pe grupe de salarii brute realizate (lei) în luna octombrie 2010 

Sub 
salariul 
de bază 
minim 
brut pe 

ţară 

La nivelul 
salariului 
de bază 

minim brut 
pe ţară 

Peste 
salariul de 
bază min. 

brut 
pe ţară - 

până la 700 

701 - 
1000 

1001 - 
1500 

1501 - 
2000 

2001 
– 

3000 

3001 
– 

4000 

4001 
– 

5000 

5001 – 
6000 

6001 – 
7000 

7001 
– 

8000 

peste 
8000 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 TOTAL 40                 

2 din care: femei 41 X X               
3 MUNCITORI 42                 

4 Sub salariul de bază 
minim brut pe ţară 43                 

5 La nivelul salariului de 44                 

http://www.insse.ro
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bază 
minim brut pe ţară 

6 
Peste salariul de bază 

minim brut pe 
ţară - până la 700 

45 
                

7 701 - 1000 46                 

8 1001 - 1500 47                 

9 1501 – 2000 48                 

10 2001 - 3000 49                 

11 3001 - 4000 50                 

12 4001 - 5000 51                 

13 5001 - 6000 52                 

14 6001 - 7000 53                 

15 7001 - 8000 54                 

16 peste 8000 55                 

17 ALTE CATEGORII 
DE SALARIAŢI 56                 

18 Sub salariul de bază 
minim brut pe ţară 57                 

19 
La nivelul salariului de 

bază 
minim brut pe ţară 

58 
                

20 
Peste salariul de bază 

minim brut pe 
ţară - până la 700 

59 
                

21 701 - 1000 60                 

22 1001 - 1500 61                 

23 1501 – 2000 62                 

24 2001 - 3000 63                 

25 3001 - 4000 64                 

26 4001 - 5000 65                 

27 5001 - 6000 66                 

28 6001 - 7000 67                 

29 7001 - 8000 68                 

30 peste 8000 69                 
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CAP. II Efectivul salariaţilor la 31 ......., pe grupe majore de ocupaţii          
         

Nr. 
rd. 

 

Total 
întreprind

ere  
(col.1 + 

… +col.9) 

din care, pe grupe majore de ocupaţii    (conform precizărilor metodologice) 

Legislatori, 
înalţi 

funcţionari şi 
conducători  

Specialişti 
cu ocupaţii 
intelectuale 
şi ştiinţifice 

Tehnicien
i, maiştri 

şi 
asimilaţi  

Funcţionari 
administrativ

i 

Lucrători 
operativi în 

servicii, 
comerţ şi 
asimilaţi 

Agricultori şi 
lucrători 

calificaţi în 
agricultură, 

silvicultură şi 
pescuit 

Meşteşug
ari şi 

lucrători 
calificaţi 

Operatori 
la instalaţii, 

maşini şi 
asamblori 

de 
echipament

e  

Muncitori 
necalificaţi 

GM 1 GM 2 GM 3 GM 4 GM 5 GM 6 GM 7 GM 8 GM 9 
A B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Efectivul salariaţilor (inclusiv 
cei cu contract de muncă / 
raport de serviciu suspendat) 
la 31.X....                              

          

2. din care:   - femei 
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Cap.III Alte categorii de persoane necuprinse în Cap. I şi Cap.II 
a. Ucenicii   

Nr.  
rd. 

 

COD 
CAEN 
Rev.2 
(nivel 
clasă 4 
cifre) 

Numărul mediu Timpul efectiv 
lucrat 

Timpul plătit 
 nelucrat 

Sumele 
brute 

plătite 
 

Contribuţia individuală pentru: Impozitul 
aferent 
sumelor 

brute 
plătite 

în timp 
complet 

în timp 
parţial 

în 
echivalent 

timp 
complet 

bugetul 
asigurărilor 

 pentru 
şomaj 

asigurările 
sociale 
de stat 

asigurările 
sociale de 
sănătate 

în timp 
complet 

în timp 
parţial 

în timp 
complet 

în timp 
parţial 

- persoane - - ore-om - - lei fără zecimală - 
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  TOTAL 
 UNITATE  

              

2.  din care: 
 femei              

b. Membrii consiliilor de administraţie, membrii consiliilor judeţene şi locale etc.   

Nr.  
rd. 

 
COD CAEN 

Rev.2 
(nivel clasă 4 

cifre) 

Numărul mediu Sumele brute 
plătite 

Contribuţia individuală pentru: Impozitul aferent 
sumelor brute 

plătite 
asigurările sociale 

de stat 
asigurările sociale de 

sănătate 

- persoane - - lei fără zecimală - 

A B C 1 2 3 4 5 

1.  TOTAL UNITATE         

2.  din care: femei       

c. Salariaţii care lucrează în străinătate 

Nr.  
rd. 

 
COD CAEN 

Rev.2 
(nivel clasă 4 

cifre) 

Numărul mediu Sumele brute 
plătite 

Contribuţia individuală pentru: Impozitul aferent 
sumelor brute 

plătite 
asigurările sociale 

de stat 
asigurările sociale de 

sănătate 

- persoane - - lei fără zecimală - 

A B C 1 2 3 4 5 

1.  TOTAL UNITATE         

2.  din care: femei       

 
Cap. IV Alte cheltuieli cu forţa de muncă efectuate de unitate, în anul 20...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.  
rd. 

 
Sumele brute plătite pentru 

salariaţi ucenici 
- lei fără zecimală - 

A 1 2 

1. Total cheltuieli (rd.2 + …. + rd.17)   

2. Contribuţia angajatorului la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj   

3. Contribuţia angajatorului pentru 
asigurările sociale de sănătate   

4. 
Contribuţia angajatorului pentru 
asigurările pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale 

  

5. Contribuţia angajatorului pentru 
asigurările sociale de stat   

6. 

Contribuţia angajatorului la bugetul 
Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate rămasă după plata 
unor drepturi acordate salariaţilor 

  

7. Cheltuieli pentru formarea profesională a 
salariaţilor    

8. 
Cheltuieli pentru creşe şi grădiniţe, 
instalaţii şi servicii culturale, educative şi 
recreative 

  

9. 

Cheltuieli cu alimentele de întărire a 
organismului (inclusiv masa caldă şi 
alimentaţia antidot) prevăzută în acte 
normative 

  

10. Cheltuieli pentru reducerea costului 
biletelor de odihnă şi tratament   

11. Cheltuieli pentru echipamentul de 
protecţie   

12. Cheltuieli cu transportul personalului de 
la şi la locul de muncă   

13. Cheltuieli cu recrutarea de personal   

14. Sume plătite salariaţilor care părăsesc 
întreprinderea   

15. Sume plătite pentru întreruperi ale 
lucrului   

16. 
Transferuri de la bugetul statului către 
angajator pentru stimularea ocupării 
forţei de muncă 

  

17. Alte cheltuieli cu forţa de muncă   
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Institutul Naţional de Statistică                                                 
S3 – Anual 2009 /3 
Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti – cod 050706                                                                                                                                                                                                  

 
Confidenţial  

Numai pentru scopuri de cercetare statistică 
 
Denumirea unităţii.......................................................................................................................  
 
…………………………………..………………….........................…...…└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  
                                                                                                                                                                                                     cod  SIRUES 

…………………………………....................................................└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 Cod Unic de Identificare (C.U.I.) / cod  FISCAL 

Judeţul ...........................................................…………………...........…...…………... └─┴─┘*  

                                                                                                                                                                                     cod SIRUTA 

Localitatea .....................................………………………………............….└─┴─┴─┴─┴─┴─┘*  

                                                                                                                                                                                    cod  SIRUTA 

Strada .....................................…….…………................. Nr. ..………...  Sectorul .....………. 
 
Forma juridică1) ...........................................………...........……………………….. Cod └─┴─┘ 
 
Forma de proprietate2) .................................………………...........……………….. Cod └─┴─┘ 

 
Activitatea principală3) ................................................................................................................ 
....................................................................................................Cod CAEN Rev.2 └─┴─┴─┴─┘ 
 
* Nu se completează de către unitate 
1,2,3) Se completează conform precizărilor 

 

ROMÂNIA 

Institutul Naţional de  

Statistică 
 
 
 
 
 
 
 

Cercetare Statistică 
 

S3 – Anual 

 

    Aprobat de Institutul Naţional de Statistică în baza Legii nr. 226/2009 
privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România 
publicată în MOf Partea I,       Nr. 397/11.06.2009, care prevede: 
– “Institutul Naţional de Statistică este autorizat să solicite şi să obţină 
gratuit date statistice de la toate persoanele fizice şi juridice rezidente în 
România sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 
României.”. 
- Constituie contravenţii faptele prevăzute la Art.45 lit.a), b), c) din 
Legea nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale 
în România 
    Cercetare statistică realizată în conformitate cu Regulamentul 
Comisiei Europene        nr. 1737/2005 de implementare a 
Regulamentului Consiliului şi Parlamentului European nr. 530/1999 
privind statisticile structurii câştigurilor salariale şi costului forţei de 
muncă. 
   Acest formular se transmite la Institutul Naţional de Statistică, 
Direcţia Regională de Statistică (Direcţia Regională de Statistică 
Bucureşti)/Direcţia Judeţeană de Statistică  până la data de 29.I.2010 
 
 

Numele persoanei care răspunde de 
informaţiile înscrise în formular:                                            
................................        
                                                                                       (semnătura 
conducătorului unităţii)             
L.S. 
Dl (Dna) .......................... 
Telefonul .........................                                                    Nr. .......... 
data ............. 2010 

!!! Chestionarul şi precizările metodologice pot fi descărcate şi de pe site-ul INS: www.insse.ro 

Costul forţei de muncă în anul ......... 
 
 
 

B Numărul de localităţi   A Numărul de judeţe în care unitatea 
îşi desfăşoară activitatea 

  

http://www.insse.ro

