Denumirea unităŃii ……………......................………...............……..............................
Identificator statistic ………...................................└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
…….......................................................................└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

ROMÂNIA
Institutul NaŃional de Statistică

Cod Unic de Identificare (C.U.I.) / cod FISCAL

JudeŃul........................................................………..……………………….........└─┴─┘

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

Cercetare Statistică
S1 – Lunar
Ancheta asupra câştigurilor
salariale în luna …..…... 2010

ConfidenŃial
Numai pentru scopuri de cercetare statistică
Aprobat de Institutul NaŃional de Statistică în baza Lg. nr. 226/2009 privind
organizarea şi funcŃionarea statisticii oficiale în România publicată în MOf Partea I,
Nr. 397/11.06.2009, care prevede:
– “Institutul NaŃional de Statistică este autorizat să solicite şi să obŃină gratuit date
statistice de la toate persoanele fizice şi juridice rezidente în România sau nerezidente
care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.”.
- Constituie contravenŃii faptele prevăzute la Art.45 lit.a), b), c) din Lg. nr. 226/2009
privind organizarea şi funcŃionarea statisticii oficiale în România.
Cercetare statistică realizată în conformitate cu Regulamentele Consiliului U.E.
nr.1165/1998 şi nr. 1158/2005.
Acest formular se transmite la Institutul NaŃional de Statistică, DirecŃia Regională de
Statistică (DirecŃia Regională de Statistică Bucureşti)/DirecŃia JudeŃeană de Statistică
până la data de 15 ale lunii următoare.
Numele persoanei care răspunde
..................................................................
de informaŃiile înscrise în formular:
(semnătura conducătorului unităŃii)
L.S.
Dl (Dna) ..........................................
Telefonul .........................................
Nr. .................... data .......................... 2010

Cap.1. Numărul mediu al salariaŃilor şi câştigurile salariale

ActivităŃi secundare (col. 3 ÷ col. 15)

Datele se înscriu în numere întregi (fără zecimale)
Nr.
rd.

COD CAEN3)

A

B

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:

4.

- premii ocazionale
• Sume brute plătite din profitul net

- lei -

• Sume brute plătite din alte fonduri

- lei -

7.

TOTAL SUME BRUTE PLĂTITE (rd.1 + rd.5 + rd.6)

- lei -

8.

• ContribuŃia salariaŃilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj

- lei -

9.

• ContribuŃia individuală de asigurări sociale de stat

- lei -

10.

• ContribuŃia salariaŃilor pentru asigurările sociale de sănătate

- lei -

11.

15.

• Impozit aferent sumelor brute plătite
- lei EFECTIVUL SALARIAłILOR LA SFÂRŞITUL LUNII (excl. salariaŃii cu contract de muncă/
raport de serviciu suspendat)
- persoane EFECTIVUL SALARIAłILOR LA SFÂRŞITUL LUNII CU CONTRACT DE MUNCĂ /RAPORT
DE SERVICIU SUSPENDAT
- persoane NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAłILOR (excl. salariaŃii cu contract de muncă/raport de serviciu
suspendat)
- persoane CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT (rd.7 / rd. 14)
- lei /persoană -

16.

TIMPUL EFECTIV LUCRAT (rd. 17 + rd.18)

- ore - om -

17.
18.

• În timp normal
• În timp suplimentar

- ore - om - ore - om -

19.

NUMĂRUL MEDIU AL ALTOR PERSOANE OCUPATE (excl. salariaŃii)

- persoane -

14.
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Activitatea
…………

Activitatea
…………

Activitatea
…………

Activitatea
…………

Activitatea
…………

0000
1

└─┴─┴─┴─┘
2

└─┴─┴─┴─┘
3

└─┴─┴─┴─┘
4

└─┴─┴─┴─┘
5

└─┴─┴─┴─┘
6

└─┴─┴─┴─┘
7

X

X

X

X

X

- lei -

6.

13.

Activitatea
principală

- lei -

5.

12.

Total
unitate4)

S1 – lunar 2010/1

(continuare)
ActivităŃi secundare (col. 3 ÷ col. 15)
Nr.
rd.
COD CAEN3)
A

B

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
• Sume brute plătite din profitul net

- lei -

6.

• Sume brute plătite din alte fonduri

- lei -

7.

TOTAL SUME BRUTE PLĂTITE (rd.1 + rd.5 + rd.6)

- lei -

8.

• ContribuŃia salariaŃilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj

- lei -

9.

• ContribuŃia individuală de asigurări sociale de stat

- lei -

10.

• ContribuŃia salariaŃilor pentru asigurările sociale de sănătate

- lei -

11.

15.

• Impozit aferent sumelor brute plătite
- lei EFECTIVUL SALARIAłILOR LA SFÂRŞITUL LUNII (excl. salariaŃii cu
contract de muncă/ raport de serviciu suspendat)
- persoane EFECTIVUL SALARIAłILOR LA SFÂRŞITUL LUNII CU CONTRACT DE
MUNCĂ /RAPORT DE SERVICIU SUSPENDAT
- persoane NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAłILOR (excl. salariaŃii cu contract de
muncă/raport de serviciu suspendat)
- persoane CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT (rd.7 / rd. 14)
- lei /persoană -

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. salariaŃii)
- persoane -

13.
14.

Activitatea
…………

Activitatea
…………

Activitatea
…………

Activitatea
…………

Activitatea
…………

Activitatea
…………

Activitatea
…………

└─┴─┴─┴─┘
8

└─┴─┴─┴─┘
9

└─┴─┴─┴─┘
10

└─┴─┴─┴─┘
11

└─┴─┴─┴─┘
12

└─┴─┴─┴─┘
13

└─┴─┴─┴─┘
14

└─┴─┴─┴─┘
15

X

X

X

X

X

X

X

X

- lei -

5.

12.

Activitatea
…………

CAP. 2. Cauze ale diferenŃelor (±
±) faŃă de luna precedentă
NOTĂ: Se va marca cu X în căsuŃele corespunzătoare cazurilor semnalate
Modificări organizatorice (comasări, scindări etc.) ..………..…..........................................1
Acordarea de prime şi stimulente în luna curentă ..…..…..……..........................................2
Realizări de producŃie sau comenzi .....................................................................................3
Indexări, negocieri salariale……...............…………......................................…..……...…4
Disponibilizări de personal ..................................................................……………........... 5
Greve....................................................................................................................................6
DificultăŃi financiare ............................................................................................................7
Erori de raportare .................................................................................................................8
Alte cauze şi anume: ........................................................................................................….
...............................................................................................................................................9
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1)

Forma juridică de organizare a unităŃii: 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 acŃiuni - 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; organizaŃie cu scop lucrativ (alta decât cea cooperatistă) - cod 13;
societăŃi agricole (Legea 36/1991) - cod 14; alte forme juridice (unităŃi 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 naŃional şi local - cod 70.

3)

Se va completa la nivel de clasă (4 cifre) conform Clasificării ActivităŃilor din Economia NaŃională
(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

S1 – lunar 2010/2

