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Chestionar 2016 

Chestionar de domiciliu 
Furnizarea de date este obligatorie conform Legii nr. X din anul 2015. 

Datele personale vor fi strict folosite doar în realizarea statisticii. 

Adresa exactă a domiciliului 
 
1. Tipul clădirii? 

– casă familială, bloc cu 1–3 locuinţe 
– bloc cu patru sau mai multe locuinţe 
– casă de odihnă 
– clădire nerezidenţială (de ex. instituţie publică, complex de birouri, clădirea unei 

fabrici)   
 
2. Tipul unităţii locative? 

– locuinţă (inclusiv casa familială) 
– casă de odihnă 
– altele (ex. spaţiu comercial, rulotă) 

 
3. Data construirii locuinţei? 

– înainte de 1919  
– 1919–1945 
– 1946–1960 
– 1961–1970 
– 1971–1980 
– 1981–1990 
– 1991–2000 
– 2001–2011 
– în 2012 sau mai târziu 
– nu ştiu 

 
4. Materialul de construcţie al locuinţei? 

– cărămidă, piatră, blocuri de zidărie manuală 
– elemente de zidărie mijlocii sau mari, beton turnat 
– panou 
– lemn 
– văioagă, chirpici, etc., cu fundaţie 
– văioagă, chirpici, fără fundaţie 
– altele 
– nu ştiu 

 
5. Modul de folosinţă al locuinţei? 

– Folosinţă sistematică, permanentă, ca locuinţă… 
– locuită numai în sezon sau secundar  
– utilizată pentru alte scopuri (ex. birou, cabinet medical)  
– nelocuită, fără nici un locuitor  
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6. Proprietarul locuinţei: 
– cetăţean maghiar, persoană fizică 
– cetăţean străin, persoană fizică  
– consiliul local  
– altă instituţie, organizaţie (de ex. întreprindere, agent economic, biserică)  

 
7. Suprafaţa locuinţei? 
Nu includeţi pivniţa, podul, garajul, balconul deschis, terasa deschisă! Dacă locuinţa are mai 
multe nivele nu le exludeţi! 

… m2 
 
8. Spaţiile locuinţei: 
Spaţiile cu mai multe funcţii vă rugăm să le divizaţi în funcţie de folosinţa acestora (de ex. 

bucătăriile de tip american să fie divizate în spaţiu de bucătărie şi cameră)  

8.1.  cameră mai mare decât 12 (ex. cameră de zi, dormitor, sufragerie)  … buc.  
8.2.  cameră mai mică decât 12 m2  (ex. cameră de zi, dormitor, sufragerie … buc.  
8.3.  bucătărie de 4 m2  sau chiar mai mare … buc. 
8.4.  bucătărie mai mică de 4 m2   
8.5.  baie…buc. 
8.6.  toaletă (în baie sau în încăpere separată) …buc. 

 
9. Cum se realizează în locuinţă 

9.1. alimentarea cu apă? 
– din reţea publică 
– din sistem propriu (din puţ, cu pompă)  
– nu este dotat cu apă curentă 

 
9.2. alimentare cu apă caldă a locuinţei? 

– din reţa publică, la distanţă 
– prin boiler, cazan central sau centrala termică, instalaţie de încălzire, alte surse 
– nu este dotat cu apă caldă curentă 

 
10. Unde sunt evacuate apele reziduale? 

– în reţeaua publică de canalizare 
– în sistem de canalizare particular (sistem închis de colectarea apei reziduale , fosă 

septică)  
– alte locuri sau nu există sistem de evacuare a apei  

 
11. Modul de încălzire?  

– pe încăperi, cu convector sau sobă  
– cazan individual  
– cazan pentru mai multe locuinţe  
– încălzire centrală (centrală de termoficare)  
– nu există posibilităţi de încălzire 

 
12. Combustibilul de încălzire? (Se pot indica cel mult două răspunsuri) 

– gaz de reţea publică 
– gaz PB recipient 
– gaz PB butelie 
– lemne 
– cărbune 
– energie electrică 
– motorină 
– sursă de energie regenerabilă: energie solară, energie geotermală, paleţi, altele şi 

anume: … 
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13. În ultimii 10 ani, ce fel de lucrări de întreţinere, renovare aţi efectuat în locuinţă? 

În cazul unei clădiri cu mai multe locuinţe luaţi în considerare şi lucrările de izolare 
respectiv tencuială exterioară! 
 
13.1. vopsit interior, nivelat, tabetat: da/nu  
13.2. schimbare, reparare acoperiş: da/nu 
13.3. izolare (ex. pereţi, pardoseală): da/nu 
13.4. renovare exterioară (ex. vopsit, zugrăvit): da/nu 
13.5.    montarea contoarelor (înlocuirea nu se ia în considerare): da/nu 
13.6. schimbarea unor siteme (ex. calorifere, boiler electric, clima): da/nu 
13.7. modernizarea sistemului de încălzire (montarea unei centrale de încălzire, 

schimbarea cazanului, folosirea materialelor ecologice): da/nu 
13.8. instalarea de aer condiţionat: da/nu 
13.9. dezvoltarea utilităţilor existente (ex. apă, gaz): da/nu 
13.10. dezvoltarea utilităţilor existente, schimbarea de conducte (apă, gaz, 

electricitate): da/nu 
13.11. dezvoltarea de noi încăperi (ex. baie, creşterea numerelor de camere, mărire 

de suprafaţă, construcţie mansardă): da/nu 
13.12. înlocuirea de ferestre: da/nu 
13.13. alte lucrări de renovare şi anume: … 

 
 
Numărul persoanelor care trăiesc în locuinţă 
O persoană se ia în considerare o singură dată! 
 
14.1. Numărul de persoane care trăiesc cu caracter permanent în locuinţă? (care în 
general, în cea mai mare parte a săptămânii îşi petrece aici repausul nocturn, de aici merg la 
şcoală, serviciu, etc.) 

… persoane 
 
14.2. Numărul persoanelor aflate cu caracter provizoriu în străinătate? (care îşi au 
domiciliul stabil la această adresă dar se află cu caracter provizoriu în străinătate iar durata 
absenţei lor nu este mai lungă de 12 luni) 

… persoane 
 
14.3. Numărul persoanelor care se întorc periodic acasă? (care îşi au domiciliul stabil la 
această adresă şi sunt la distanţă doar pentru studii, lucru, etc., locuiesc în cămine 
studenţeşti, chirie, etc., dar se întorc la această adresă săptămânal, bisăptămânal, lunar) 

… persoane 
 
La adresa dumneavoastră de domiciliu se vor completa atâtea chestionare de date 
personale câte persoane aţi declarat la întrebările nr. 14.1., 14.2., 14.3) 
 
15. Aceste persoane câte cupluri formează? 

… cuplu  
 
16. Numărul celor aflaţi pe lungă durată în străinătate? (care îşi au domiciliul stabil la 
această adresă dar care se află în străinătate iar durata totală a şederii lor în străinătate a 
atins sau va atinge durata de 12 luni) 

… persoane 


