
4

INFORMAȚII APARTAMENT

16. WC/WC ÎN APARTAMENT (în baie sau într-o cameră separată)

1

2

Da, pentru clătire

Da, fără clătire

Nu există3

14. BUCĂTĂRIE ÎN APARTAMENT

1

2

Există, suprafața este de 4 m² și mai mult 

Există, suprafața este mai mică de 4 m²

3 Nu există

15. BAIE ÎN APARTAMENT Există1 Nu există2

19. ETAJUL LA CARE SE GĂSEȘTE APARTAMENTUL
(parter 0, etaj 1, etaj 2, etc. subsol 60, demisol 70, 
mansardă 80)

18. TIP DE ENERGIE/ENERGIE UTILIZATĂ PENTRU 
       ÎNCĂLZIREA APARTAMENTULUI

(marcați un singur răspuns) 

1

2

3

4

5

Cărbune 

Lemn, peleți și produse similare din lemn 

Păcură și ulei de încălzire 

Combustibil gaz/gaz 

Energie electrică (electricitate) 

Alte tipuri de energie (solară, geotermală, eoliană, etc.) 6

20. APARTAMENTUL  ESTE DOAR LA UN SINGUR  ETAJ (NIVEL)

Da1 Nu2

1 Apartament

Încăpere de afaceri locuită 

Încăpere locuită de urgență 

2

3

Apartament colectiv4

Întrebarea 12

Întrebarea 24

11. CHESTIONARUL SE COMPLETEAZĂ PENTRU

Întrebarea 11.1

11.1. NUMĂRUL DE APARTAMENT 

12. SUPRAFAȚA APARTAMENTULUI  (m²)

13. NUMĂR DE CAMERE ÎN APARTAMENT  

2

3

Sunt conectate la alte tipuri de alimentare cu apă (locală, rurală, etc.)

Sunt conectate la hidrofor, etc.

Da, dar nu este conectat 4

Nu există5

17.4. Gazoduct (pentru gazul care 

2

17.3. Canalizări

1 Sunt conectate la canalizarea publică 

Sunt conectate la hazna 

Conectate la un râu sau canal 3

Da, dar nu este conectat4

Nu există5

17.5. Încălzire centrală/încălzire etajată

1

2

3

4

La distanță (de la o instalație 

Încălzire etajată în clădire 

Da, dar nu este conectată

Nu există

Întrebarea 18

Întrebarea 19

17.2. Instalații sanitare

1 Sunt conectate la alimentarea cu apă publică 

17. INSTALAȚII ÎN APARTAMENT 

este livrat prin rețea)

17.1. Energie electrică 

Formularul P-2

Republicа Serbia

Recensământul populației, gospodăriilor și locuințelor în 2022

Datele din acest formular sunt confidențiale și vor fi utilizate numai în scopuri statistice

CHESTIONAR PENTRU GOSPODĂRII ȘI LOCUINȚE

Comuna Loc populat

DATE ADRESA

Codul comunei Cercul recensământului Locuință GospodărieClădire

(numărul casei)

2.1. ADRESA PE TEREN

4. TIPUL DE CONSTRUCȚIE

1. ADRESA (pe harta)

DATE DE CONSTRUCȚIE

3. NUMĂRUL CASEI APARȚINE UNEI CLĂDIRI CU 
INTRĂRI MULTIPLE (NUMERE DE CASĂ)  

3.1. CÂTE NUMERE DE CASE APARȚIN 

(numărul casei)

(strada)

2. INFORMAȚII DESPRE ADRESA PE TEREN

Întrebarea 3

Întrebarea 2.1 

SFÂRȘIT

Datele nu coincid cu datele 2

3 Adresa (strada și numărul casei) 

Nu există nicio clădire la această adresă 
4

1

(parcelă goală, clădire demolată etc.)

de pe hartă 

Datele coincid cu datele 
de pe hartă    

nu există pe hartă

Întrebarea 3.1Da1

Nu2 Întrebarea 4

LA CLĂDIREA DATĂ 

3.2. TOATE NUMERELE CASEI SUNT ÎN 
ACELAȘI CERC DE RECENSARE

Da1 Nu2

Clădire de cazare colectivă 2

Clădire/casă de locuit1

4 Clădire nerezidențială 

3
Clădire/obiect de urgență 
(garaj, remiză etc.)

Întrebarea 5

Întrebarea 6

Întrebarea 7

Întrebarea 8

Clădirea auxiliară care nu este listată
 
Clădirea în construcție care nu este listată

5

6
SFÂRȘIT

(școală, hotel, fabrică etc.)
10. ASCENSOR / LIFT  ÎN CLĂDIRE

Există1

Nu există2

9. MATERIALUL PEREȚILOR EXTERIORI AI CLĂDIRII

Șamotă/țiglă, cărămidă, beton, piatră

Lemn

1

2

Zid din pământ bătut, împletitură, scândură și alte materiale

3

4

Șamotă/țiglă

(marcați un singur răspuns) 

8. NUMĂRUL TOTAL DE APARTAMENTE LA NUMĂRUL DE CASĂ DAT

(introduceți numărul total de locuințe ocupate,
 spații comerciale, camere de urgență și locuințe 
colec�ve)

Dacă numărul de apartamente este = 0        SFÂRȘIT

6. TIPUL DE CAZARE COLECTIVĂ 

Instituție de protecție socială (cămin pentru bătrâni, instituție 2

3 Spital special pentru boli psihiatrice

Adăpost pentru persoanele fără adăpost4

Instituție religioasă (mănăstire, etc.)5

6

Cămin studențesc/elevi, internat1

8

9

Centrul de recepție, Centrul pentru azil

Obiect pentru cazarea temporară a lucrătorilor (cazarmă, tabără etc.)

10 Altele (hoteluri individuale, obiecte pentru armată, pentru poliție, etc.)

Centrul colectiv pentru refugiați și persoane strămutate intern

7

5. TIPUL DE CONSTRUCȚIE REZIDENȚIALĂ

Casă de familie cu două apartamente,2

3 Casă de familie cu două apartamente anexe

Clădire rezidențială la rând (cu cel  
puțin trei apartamente atașate, fiecare 4

Clădire rezidențială cu 3-9 apartamente

Clădire rezidențială cu 10 sau mai 

5

6

Casă de familie cu un apartament1

Întrebarea 8

1

7. INTRODUCEȚI NUMELE COMPLET AL CLĂDIRII  

 unul peste altul, etajat

Instituția pentru executarea sancțiunilor penale

NEREZIDENȚIALE/CLĂDIRII PENTRU CAZARE COLECTIVĂ

pentru cazarea copiilor fără îngrijire părintească, etc.)

(de exemplu, Școala elementară "Vuk Karadžić", mănăstirea Sopoćani ...)   

21. ANUL DE CONSTRUCȚIE AL 

DATE DESPRE APARTAMENTUL GOSPODĂRIEI

27. BAZA PE CARE GOSPODĂRIA UTILIZEAZĂ APARTAMENTUL

1

2

3

Proprietate 

Închiriere/subînchiriere 

Rudenie (trăiește cu părinții, copiii sau rudele)

4 Altele 

28. ÎN GOSPODĂRIE ÎN ANII ANTERIORI S-A EFECTUAT 

22. PROPRIETATEA APARTAMENTULUI

1

2

3

Proprietate privată 

Proprietate publică (de stat)

Alte forme de proprietate 

23. SCOPUL/MENIREA APARTAMENTULUI

1

2

3

Locuire (temporară sau permanentă)

Numai în scopuri comerciale

4

5 Nu este folosit temporar

6 Apartamentul este abandonat

Un alt apartament al gospodăriei la aceeași adresă

Sărbători și lucrări sezoniere (cabană etc.)

Întrebarea 24

SFÂRȘIT

24. CINE TRĂIEȘTE ÎN APARTAMENT

1

2

Una sau mai multe gospodării cu/fără 

Persoane prezente doar temporar 

persoane temporar prezente 

3

5

4

Persoane pentru care nu a fost posibilă colectarea datelor

Una sau mai multe gospodării colective

6 Persoane care refuză să fie recensate

Persoane neincluse în recensământ
(diplomați, turiș�, etc.)

SFÂRȘIT

26. NUMĂRUL TOTAL DE PERSOANE

25. NUMĂRUL TOTAL DE GOSPODĂRII ÎN APARTAMENT 

28.1. GOSPODĂRIA A VÂNDUT OCAZIONAL SAU  
CONSTANT PRODUSELE AGRICOLE PROPRII

28.2. GOSPODĂRIA A FOLOSIT/LUCRAT PĂMÂNTUL,
50 de ari SAU MAI MULT TEREN AGRICOL

28.3. GOSPODĂRIA (începând cu 30 septembrie)

Da1 Nu2

Da1 Nu2

Da1 Nu2

Da1 Nu2

Da1 Nu2

Da1 Nu2

Da1 Nu2

Două capete de vite

Cinci oi sau cinci capre

Trei porci

50 bucăți de păsări de curte

20 de societăți de albine

Un cap de vită și două capete de vite 
mici (porc, capră, oaie - împreună)

Patru capete de vite mici 
(porc, capră, oaie - împreună)

Întrebarea 26

PROPRIA PRODUCȚIE AGRICOLĂ

Da1 Întrebarea 28.1 Nu2

Da1 Nu2 Întrebarea 28.2

Da1 Nu2 Întrebarea 28.3

Dacă răspunsul este „Da” la orice întrebare                                       

LISTA PERSOANELOR

LISTA PERSOANELOR

LISTA PERSOANELOR

LISTA PERSOANELOR

A CRESCUT CEL PUȚIN

Acest proiect este finanțat de  
Uniunea Europeană și cofinanțat

de Guvernul Republicii Serbia

Ins�tutul de sta�s�că

apartament are propria intrare)

multe apartamente

DE PE UȘĂ

(cu o suprafață de 4 m² și mai mult)

Da, există1 Nu există2

Există1 Nu există2

de încălzire publică, etc.)

(sau în apartament) 

APARTAMENTULUI 

 ÎN APARTAMENT

Legea privind recensământul populației,

(„Monitorul Oficial al RS”, nr. 9/2020,
gospodăriilor și locuințelor în 2022 

35/2021)

(strada)
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LISTA PERSOANELOR, situație la 30 septembrie 2022 la 24 de ore (moment cri�c al recensământului)

Sub numărul de ordine 1, este introdusă persoana căreia îi este administrată gospodăria (orice membru adult al gospodăriei, indiferent de sex), apoi sunt înscriși membrii familiei acelei persoane, apoi membrii celei de-a doua, a treiea, etc. familie din gospodărie. 
După aceea, sunt înscriși alți membri ai gospodăriei care nu aparțin niciunei familii. În sfârșit, În listă sunt introduse persoanele prezente temporar.

Toți membrii gospodăriei sunt înscriși pe Lista persoanelor, indiferent dacă toți erau prezenți la momentul cri�c al recensământului sau unii dintre ei locuiau într-un alt loc din țară sau din străinătate, din mo�ve de muncă, școlarizare sau din alte mo�ve. 

(luna) (anul) (alte 6 cifre de la CNP)(ziua)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(a) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Prenume Nume de familie Prenumele unui părinte

Gen

1 - bărbătesc

2 - femeiesc

Persoana este

1 - membru al gospodăriei

2 - persoană prezentă 
temporar 

(12)

Rudenie cu persoana 
căreia îi este 

administrată gospodăria

Numărul 
ordinal al 

Poziția unui 
membru al 

familiei

Numele partenerului 

marital/extraconjugal

Membru 
al gospodăriei 

1 - prezent

2 - absent

(12)

este

Coloana 9 - Poziția unui membru al familieiColoana 8 - Numărul ordinal al familiei

Soț/soție2
Partener/ă extraconjugal/ă3
Fiul/fiica 4
Tatăl/mama5
Frate/soră6
Socru/soacră7
Socru/soacră8
Bunici/bunică9

Persoană din gospodărie 1

Nepot/nepoată10
Ginere/noră11
Fiu vitreg/fiică vitregă12
Alte rude13

Nu are legătură de rudenie0

Coloana 7 - Rudenie cu persoana căreia
 îi este administrată gospodăria

Mo�vul 
absenței/ 
prezenței 

temporare

Coloana 12 - Mo�vul absenței/ 
 prezenței temporare

Data nașterii 
(CNP/numărul de înregistrare al străinului)

29. NUMĂRUL TOTAL DE PERSOANE ÎNSCRISE ÎN LISTA PERSOANELOR

Mo�vul absenței/prezenței temporare 
pentru o persoană în Republica Serbia

Mo�vul absenței pentru o persoană în străinătate

5

6

7

9

8

10

Servici1
Educație2
Mo�ve familiale3
Alte mo�ve (tratament, închisoare, 4
călătorie de afaceri etc.)

Muncă în străinătate la un angajator 
străin sau muncă independentă
Trimis să lucreze în misiunea diplomatică-

 consulară a reprezentanței noastre sau 
compania noastră în străinătate, în 

Locuiește în străinătate ca membru al 
gospodăriei (familiei) unei persoane 

Studiază în străinătate (membrii 

Locuiește în străinătate ca membru al 
gospodăriei (familiei) unei persoane 

Alte motive (oaspete, călătorie 
 turistică sau oficială/afaceri, de  

 gospodăriei sunt în țară)

organizație internațională, etc.

absente din motivul 5

absente din motive 6

formare profesională, etc.)

O persoană prezentă temporar este o persoană care locuiește temporar 
în locul recensământului din cauza muncii, a școlii sau din orice alt mo�v 
și este rezidentă într-un alt loc locat din Republica Serbia sau într-o țară 
străină, unde își are gospodăria. 

Un copil este o persoană care locuiește cu unul  
sau ambii părinți și care nu are soț sau copil în 
acea gospodărie.

Numărul 

persoane
de 

ordinal 

familiei

Familia este o comunitate care este formată doar 
  dintr-un cuplu căsătorit sau necăsătorit, sau din părinți 
  (ambii sau unul) și copiii lor.

O gospodărie este, de asemenea, considerată a fi orice

  este membru al unei alte gospodării (așa-numita 

Gospodăria este orice familie sau altă comunitate de 
 persoane care locuiesc împreună și își cheltuiesc 
 împreună venitul pentru a sa�sface nevoile de viață
de bază (locuire, mâncare etc.).

 persoană care trăiește independent, adică care nu  

Așa-numita gospodărie este considerată și gospodăria 
colec�vă, adică gospodăria compusă din persoane care 
locuiesc în ins�tuții de cazare pentru adulți și vârstnici, 
ins�tuții pentru cazarea copiilor fără îngrijire părintească, 

gospodărie unică). 

mănăs�ri, etc.

Pentru toți membrii primei familii
Pentru toți membrii a celei de-a 

Pentru toți membrii celei de-a 

2

3

1

Pentru toate persoanele care nu 0

Dacă există 4 sau mai multe familii 
care locuiesc în gospodărie, atribuiți
numere fiecăreia dintre ele în ordine,
până la ul�ma familie din gospodărie. 

aparțin niciunei familii

doua familie

treia familie 

Soț/soție1
Partener/parteneră într-o uniune 2

Copil comun3
Mama cu copil/copii4
Tatăl cu copil/copii5
Copil care trăiește cu un singur părinte6
Numai copilul partenerei/soției7
Numai copilul partenerului/soțului8

Persoana nu aparține familiei0

extraconjugală
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