Chestionar 2016
Chestionar date personale
Furnizarea de date este obligatorie conform Legii nr. X din anul 2015.
Datele personale vor fi strict folosite doar în realizarea statisticii.
1. Sex
– masculin
– feminin
2. Data naşterii:
…an … lună … zi
3.1. Cetăţenie:
– maghiară
– maghiară şi altă cetăţenie precum: …
– străină şi anume: …
– apatrid (neaparţinând ca cetăţean al vreunei ţări)…
3.2. De cât timp deţineţi cetăţenia maghiară?
– de la naştere
– …ani
4.1. Date referitoare la adresă:
– domiciliul stabil…
– reşedinţa, domiciliul temporar…
– adresă nedeclarată…
4.2. Cu ce drept locuiţi aici?
– proprietar (uzufruct) sau mariaj cu proprietarul, concubinaj, rudenie
– închiriaţi întreaga locuinţă ori sunteţi în mariaj, respectiv concubinaj ori rudenie cu
persoana care a închiriat locuinţa
– închiriaţi o parte din locuinţă
– cu alt titlu
– locuinţă de serviciu
4.3. De când locuiţi aici?
– de la naştere
– de… an/ani … lună/luni
5. Domiciliul anterior?
numele localităţii din Ungaria; în cazul unei alte ţări denumirea actuală a ţării; numele
localităţii din Ungaria ori al oricărei ţări membre UE
6. Adresa dumneavoastră la naştere?
numele localităţii - Ungaria; în cazul domiciliului în străinătate, numele localităţii, ţării

1

7. Aveţi şi alte adrese de domiciliu în afara adresei trecute în chestionar? Dacă da,
unde?
În cazul mai multor adrese, rugăm specificarea fiecăreia!
–
–

nu am…
am, adresa fiind:
Domiciliul stabil în Ungaria: …
numele localităţii din Ungaria: …
Domiciliul temporar în Ungaria:…
localitate (Ungaria): …
domiciliu nedeclarat în Ungaria: …
localitate (Ungaria): …
străinătate: …
în cazul unei adrese în străinătate, numele localităţii, ţării…

8. La care adresă trăiţi cu caracter permanent?
– la dresa domiciliului (domiciliul stabil permanent)…
– la adresa reşedinţei (reşedinţa temporară declarată)…
– la adresa nedeclarată…
– în străinătate…
9. Din anul 2000 aţi trăit mai puţin de un an de zile în afara teritoriului Ungariei?
– da
– nu
10.1. Aţi trăit vreodată mai mult de un an de zile în afara teritoriului Ungariei?
Dacă s-a întâmplat acest lucru în mai multe cazuri, vă rugăm daţi răspuns conform ultimei
întrebări!
– nu
– da, şi anume:…
denumirea actuală a ţării;
10.2. Ce activităţi aţi prestat în afara graniţei?
Numiţi activitatea principală!
– loc de muncă
– studii, experienţe profesionale
– diverse
10.3. Care a fost ocupaţia dumneavoastră în străinătate?
…
10.4. Cât timp aţi petrecut în afara graniţelor ţării?
– m-am născut în străinătate
– de…an/ani…lună/luni
10.5. Când v-aţi reîntors sau când v-aţi stabilit definitiv în Ungaria?
– flotant cu domiciliul în străinătate
– de… an/ani…lună/luni
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11. Starea civilă?
– necăsătorit/ă
– căsătorit/ă
– văduv/ă
– divorţat/ă
– în concubinaj înregistrat (de acelaşi sex)
– văduv/ă în concubinaj înregistrat (de acelaşi sex)
– divorţat (de acelaşi sex)
12.1. Data încheierii căsătoriei actuale? (în cazul celor căsătoriţi)
… an … lună
Data începerii actualei relaţii de concubinaj? (în cazul concubinajului înregistrat)
… an … lună
12.2. Trăiţi împreună cu soţul/soţia? (în cazul celor căsătoriţi)
– da
– nu
Trăiţi împreună cu partenerul înregistrat?
– da
– nu
13.1. Aveţi relaţii de concubinaj?
– nu am
–

am, trăiesc în concubinaj din anul…luna…

13.2. Trăiţi împreună cu concubinul/a?
– da
– nu
14. Datele de mariaj?
numărul de înregistrare: …
15. Ce rol îndepliniţi în familie (în menaj)?
– soţ, soţie
– concubinaj înregistrat (de acelaşi sex)
– concubinaj
– părinte locuind împreună cu copilul (în cazul în care copilul nu trăieşte în parteneriat)
– copil (inclusiv dacă este luat în educaţie, adoptat)
– rudă ascendentă (părinte, bunic/ă care trăieşte în menaj comun cu familia)
– altă rudă
– persoană fără calitate de rudenie
– burlac (în menaj nu există o altă persoană)
16.1. Numărul copiilor născuţi?
… copii
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16.2. Când s-au născut copiii dumneavoastră?
primul copil:
… an … lună
al doilea copil:
… an … lună
al treilea copil:
… an … lună
al patrulea copil:
… an … lună
al cincilea copil:
… an … lună
:
în cazul naşterii a 20 sau peste 20 de copii, datele celui mai tânăr: …..an….lună
17.1. Frecventaţi creşa, grădiniţa)? (în cazul celor cu vârste cuprinse între 0-8 luni)
– nu
– frecventez creşa
– frecventez grădiniţa
– frecventez şcoala generală

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Urmaţi cursurile unei instituţii şcolare ? (în cazul celor peste 8 ani)
nu
şcoală generală
liceu fără certificat de calificare (studii de şcoală profesională începute înainte de 2016,
scoală de specialitate respectiv studii profesionale de specialitate începute în 2016)
studii liceale
studii de bacalaureat cu certificat de calificare (studii începute înainte de 2016
respectiv studii liceale de specialitate începute în 2016)
studii liceale bazate pe specializarea medie
studii universitare de specialitate
facultate, studii superioare de bază (BA/BSc)
studii universitare, masterat (MA/MSc)
facultate, studii postuniversitare
studii de doctorat (PhD-, DLA-)

17.2. Forma de învăţământ?
– la zi
– seral, la distanţă, altele
18. Care sunt cele mai înalte studii obţinute?
– nu am nici o pregătire
– şcoală generală clasele I-VII
– şcoală generală clasele I-VIII
– pegătire profesională
– certificat de calificare
– diplomă de bacalaureat fără studii profesionale
– diplomă de bacalaureat cu studii profesionale, certificat de specialitate
– diplomă de absolvire a studiilor liceale cu certificat
– studii la nivel superior (inclusiv prin acreditare), diplomă de specialitate (obţinute doar
după anul 1998)
– diplomă de absolvire a colegiului universitar (sau echivalentă, de exemplu BA/BSc)
– diplomă de licenţă (sau echivalentă, de exemplu MA/MSc)
– titlul de doctor (PhD- sau DLA)
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19. La următoarele forme de instruire menţionate mai jos înscrieţi câte clase, respectiv
ani de studii aţi absolvit?
– şcoală generală (elementară) … clasa, anul
– şcoală gimnazială (înainte de 1948) … clasa
– şcoală profesională (de ucenici) … clasa, anul
– şcoală de specialitate … clasa, anul
– şcoală profesională (înainte de 1970 inclusiv şcoala de tehnică), etc. … clasa, anul
– liceu … clasa, anul
– colegiu universitar (BA/BSc)…..clasa…anul
– universitate, masterat (MA/MSc)….clasa, anul
– şcoală postuniversitară….anul
– şcoală doctorală (PhD-, DLA-) ……anul
Studii absolvite – cel mai înalt grad
20.1. data absolvirii:
anul…
20.2. forma de învăţământ:
– la zi
– seral, la distanţă, altele
20.3. denumirea specialităţii sau meseriei: …
de exemplu: zidar, fizicoterapeut, inginer, inginer forestier, contabil, tehnician utilaje
construcţii, matematician, istoric
21.1. Ce alte specializări, studii deţineţi?
Denumirea acestora, fie că sunt de acelaşi nivel!
…
La întrebările 21.2 – 21.6. puteţi menţiona 5 specializări
21.2. denumirea acestora:
…
21.3. calificările profesionale au fost dobândite în cadrul sistemului educaţional?
– da
– nu
21.4. calificările profesionale de ce nivel sunt? (în cazul calificărilor dobândite în cadrul
sistemului educaţional)
– nivel de începători
– nivel mediu
– nivel superior

–
–
–
–

pentru obţinerea calificărilor profesionale aţi avut nevoie de alte studii? (în cazul
celor obţinute în afara sistemului educaţional)
am avut nevoie de cunoştinţe la nivel de începător
am avut nevoie de cunoştinţe la nivel mediu
am avut de nevoie cunoştinţe la nivel superior
nu au existat criterii

21.5. anul de obţinere al pregătirii profesionale:…

21.6. forma de studii profesionale:
– zi
– seral, la distanţă, diverse
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22. Ce limbi străine vorbiţi, care sunt acele limbi străine înţelese de dumneavostră sau
sunteţi înţeles?
Acceptăm mai multe răspunsuri, inclusiv limbajul prin semne!
– alte limbi precum: …
23. Dintre următoarele grupe, la care aparţineţi? (în cazul celor cu vârste cuprinse între 014 ani)
– copii care frecventează creşa, grădiniţa ori şcoala
– copii care nu frecventează creşa, grădiniţa ori şcoala
– diverse: …
Marcaţi categoria la care vă încadraţi (în cazul celor cu vârste de peste 14 ani). Se
pot da chiar şi trei răspunsuri.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

lucrez (în calitate de angajat, întreprinzător, membru de familie, muncitor ocazional,
angajat public, producător agricol, membru într-o cooperativă, etc.)
şomer, în căutare de loc de muncă
beneficiez de pensie proprie ori ajutor social
beneficiez de pensie de invaliditate ori altă formă de sprijin
beneficiez de pensie de urmaş (văduv/ă, părinţi)
beneficiez de alocaţie pentru creşterea copilului (onorariu pentru întreţinerea sugarului,
concediu maternal)
beneficiez de îndemnizaţie pentru îngrijire
elev, student
trai asigurat din avere proprie ori dare în chirie a imobilelor
casnic/ă
ajutor social
altele şi anume: …

24. Aţi lucrat în săptămâna precedentă recensământului cel puţin o oră? (Aţi lucrat în
perioada 24-30 septembrie 2016?)
– da
– nu, dar deţin un loc de muncă temporar nelucrând (concediu de odihnă, concediu de
boală, concediu pre-natal)
– nu, deoarece nu am loc de muncă, sunt pensionar, studiez, sunt în concediu maternal,
din alte motive
25. Aţi căutat activ în ultimele patru săptămâni un loc de muncă?
– da
– nu
26. În cazul în care aţi găsi un loc de muncă, aţi putea începe munca în decurs de două
săptămâni?
– da
– nu
27. Când aţi lucrat ultima dată?
– … an … lună
– nu am lucrat niciodată
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28.1. Ocupaţia, funcţia actuală?
În cazul mai multor locuri de muncă specificaţi locul în care lucraţi mai multe ore
…
28.2. în ce formă lucraţi? (situaţia actuală, respectiv ultima?)
– angajat
– întreprinzător individul
– asociat
– membru cooperator
– muncitor ocazional (zilier, mandat special)
– angajator public (de utilitate publică, etc.)
– colaborator în familie
28.3. câţi angajaţi aveţi? (aţi avut?)
– nu am (nu am avut) angajaţi
– 1–2 persoane
– 3–9 persoane
– 10–19 persoane
– 20 sau mai multe persoane
28.4. Câte ore lucraţi săptămânal (respectiv câte ore aţi lucrat ultima dată)?
– ……ore săptămânal
– foarte variat
28.5. pe ce termen aveţi acordul? (respectiv ultima oară pe ce termen a fost realizat)
– termen nelimitat
– termen limitat: …..luni
29. Denumirea angajatorului dumneavoastră, descrierea activităţii (respectiv care a fost
activităţile specifice ale angajatorului)? Vă rugăm specificaţi numele firmei!
…
30. Unde, în care localitate lucraţi?
– casnic/ă
– în locuinţa dvs. (la adresa trecută în chestionar)
– altă localitate şi anume:
numele localităţii maghiare; în caz de străinătate numele ţării, numele localităţii
în diferite localităţi (nu pot numi o localitate, un cartier concret din Budapesta)
Care creşă, grădiniţă, şcoală o frecventaţi? (valabil pentru cei care frecventează una din
istutuţiile amintite şi în cazul elevilor care nu sunt angajaţi)
- acasă
– acasă la adresa înregistrată în chestionar
– în altă localitate: ….(numele localităţii din Ungaria iar în caz de străinătate numele ţării,
localităţii
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31. De care naţionalitate consideraţi că aparţineţi?
 maghiară
 armenă
 bulgară
 română
 rromă
 rusină
 greacă
 sârbă
 croată
 slovacă
 poloneză
 slovenă
 germană
 ucraineană
 altele, şi anume: …
– nu doresc să răspund…






arabă
chineză
rusă
vietnameză

32. În afara celor menţionate mai sus aparţineţi şi de o altă naţionalitate?
- nu apaţin de altă naţionalitate
 maghiară
 armenă
 arabă
 bulgară
 română
 chineză
 rromă
 rusină
 rusă
 greacă
 sârbă
 vietnameză
 croată
 slovacă
 poloneză
 slovenă
 germană
 ucraineană
 altele şi anume: …
 nu doresc să răspund
33. Care este limba dumneavostră maternă?
Sunt acceptate şi două răspunsuri!
 maghiară
 armenă
 bulgară
 română
 rromă
 rusină
 greacă
 sârbă
 croată
 slovacă
 poloneză
 slovenă
 germană
 ucraineană
 altele şi anume: …
 nu doresc să răspund
34. Ce limbă vorbiţi în general în familie, cu prietenii?
Sunt acceptate şi două răspunsuri!
 maghiară
 armenă
 bulgară
 română
 rromă
 rusină
 greacă
 sârbă
 croată
 slovacă
 poloneză
 slovenă
 germană
 ucraineană
 altele şi anume: …
 nu doresc să răspund






arabă
chineză
rusă
vietnameză






arabă
chineză
rusă
vietnameză
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35. În ultimele 6 luni aţi superit de unele boli care v-au impiedicat în a vă desfăşura
activitatea de zi cu zi? Dacă da, care sunt acestea şi în ce măsură v-au afectat? Vă
rugăm, aminţiti doar problemele de sănătate din ultimele 6 luni!
– m-au afectat în mod dramatic
– m-au restricţionat dar nu în mod dramatic
– nu m-au restricţionat
– nu doresc să răspund
36. Suferiţi de vreo boală sau deficienţă permanentă?
– nu sufăr de nici o boală sau deficienţă
– sufăr de boală permanentă
– sufăr de deficienţă
– am boală pemanentă (ex. tensiune, diabet, etc.)
– nu doresc să răspund
37. Ce fel de deficienţă aveţi?
Sunt acceptate chiar şi trei răspunsuri!
– handicap locomotor
– autism
– deficienţă mintală
– tulburări mintale
– greşeală în vorbire
– deficienţă de vorbire
–
–

–
–
–
–
–
–

văz slab
orb
auz slab
surd
surd şi orb
deficienţe grave la nivelul organelor

altele şi anume: …
nu doresc să răspund…

38. Când a apărut deficienţa?
În cazul mai multor deficienţe luaţi în calcul cea mai veche!
– din naştere
– înainte de perioada de şcoală, înaintea de a împlini 18 ani
– în perioada vârstei de 18–44 ani
– înaintea vârstei de 45-49 de ani
– înaintea vârstei de 60 de ani sau mai târziu
– nu ştiu
– nu doresc să răspund
39.1. În ce vă împiedică această deficienţă?
Sunt acceptate chiar şi trei răspunsuri!
– îngrijire proprie (ex. la îmbrăcare)
– în viaţa de zi cu zi (ex. cumpărături)
– învăţare, încadrarea în muncă
– viaţa familială
–
–

–

circulaţie
comunicare, dobândirea de
informaţii
viaţa socială

nu mă împiedică
nu doresc să răspund

39.2. În ce vă împiedică boala permanentă?
Sunt acceptate chiar şi trei răspunsuri!
– îngrijire proprie (ex. la îmbrăcare)
– în viaţa de zi cu zi (ex. cumpărături)
– învăţare, încadrarea în muncă
– viaţa familială
–
–

–
–

–
–
–

circulaţie
comunicare, dobândirea de
informaţii
viaţa socială

nu mă împiedică
nu doresc să răspund
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