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CHESTIONAR DE LOCUINŢĂ
Furnizarea de date este obligatorie conform Legii nr. CXXXIX din anul 2009!

Datele pot fi utilizate numai în scopuri statistice !

INSTITUTUL 
NAŢIONAL DE 

STATISTICĂ

Adresa locuinţei

I. Datele privind locuinţa

Cod de identificare: Codul de acces la internet: –

da...... nu......Adresa pretipărită este corectă?

localitatea (oraş, comună), sectorul din Budapesta

denumirea spaţiului public

nr. casă nr. top. bloc scara parter, etaj apartament

felul spaţiului public (stradă, cale, piaţă, etc.) 

Vă rugăm, corectaţi datele greşite ale adresei!  

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, 
clădire de fabrică) ...............................................................................

2.  Tipul unităţii locative? 

locuinţă (inclusiv casa familială) .........................................................

casă de odihnă ...................................................................................

altele (de ex. spaţiu comercial, rulotă) ................................................

3.  Data construirii locuinţei

înainte de 1919 ...................................................................................

1919–1945...........................................................................................

1946–1960...........................................................................................

1961–1970...........................................................................................

1971–1980...........................................................................................

1981–1990...........................................................................................

1991–2000...........................................................................................

2001–2005...........................................................................................

nu ştiu .................................................................................................

în 2006 sau ulterior .............................................................................

Stimată Doamnă, Stimate Domnule!

Pe teritoriul Ungariei  în luna octombrie 2011 se va efectua un recensământ potrivit Legii nr. CXXXIX din anul 2009. Conform acestei legi, furnizarea de 
date este obligatorie pentru toţi, efectuarea culegerii de date constituie sarcina consiliilor locale, iar supravegherea profesională cea a Institutului 
Naţional de Statistică. Vă rugăm ca, prin completarea chestionarelor îndepliniţi-vă şi Dvs. această obligaţie! 

Mai întâi trebuie răspundeţi la întrebările din CHESTIONARUL LOCUINŢĂ, iar după aceasta completaţi atâtea CHESTIONARE INDIVIDUALE câte 
persoane locuiesc în locuinţă. Datele pe care le înscrieţi trebuie să se refere la locuinţa de la adresa pretipărită şi la persoanele care locuiesc acolo. 

CHESTIONARUL INDIVIDUAL trebuie completat 
! - despre fiecare cetăţean maghiar sau străin care locuieşte cu caracter permanent – declarat sau nedeclarat - în locuinţă,  respectiv care în general, 

în cea mai mare parte a săptămânii îşi petrece aici repausul nocturn, de aici merge la şcoală, la lucru (chiar dacă se află cu caracter provizoriu în alt 
loc, de exemplu pentru tratament medical, agrement, în vizită la rude, etc.) 

! - despre persoanele care îşi au domiciliul stabil la această adresă, însă
!    - locuiesc în cămin studenţesc sau muncitoresc, în chirie etc., şi se întorc aici periodic (de exemplu săptămânal, bisăptămânal, lunar), 
!    - se află cu caracter provizoriu în străinătate, şi durata totală a şederii în străinătate în mod aşteptabil nu va atinge 12 luni. 

Treceţi datele corespunzătoare zilei de 1 octombrie 2011, ora 0.

La întrebările referitoare la locuinţă să răspundă o persoană adultă care locuieşte în locuinţă, iar la întrebările din chestionarul personal – dacă se poate 
– aceea persoană cu privire la care se completează chestionarul. Datele copilului să fie indicate de părinte. 

La fiecare întrebare se poate da în general un singur răspuns. În locurile unde este posibilă indicarea, înscrierea mai multor răspunsuri, am menţionat 
în mod special acest lucru.
Răspunsurile la întrebări pot fi date prin semnul „X” de lângă răspuns,         , printr-o cifră înscrisă în căsuţe, respectiv  prin înscrierea de texte. 

Înscrieţi numai o singură cifră în fiecare căsuţă, de exemplu: 

Înscrieţi cifrele în căsuţe cu aliniere la dreapta, iar lunile întotdeauna cu cifre arabe, de ex.: 

Răspunsul textual se va înscrie în dreptunghiul alb, de ex.: 

Marcarea greşită se poate anula cu ştergerea semnului „X”:       Cifra greşită se va şterge,        , iar cea corectă se va înscrie în locul gol din apropierea 
cifrei şterse. 

Vă rugăm să nu scrieţi în pătratele delimitate cu linii întrerupte, deoarece acestea ajută la prelucrarea datelor. Completaţi chestionarele cu stilou 
(pix) albastru sau negru, în mod lizibil! 

Vă mulţumim anticipat pentru cooperare şi pentru răspunsurile dvs. utile! 

dr. Vukovich Gabriella
preşedintele Institutului Naţional de Statistică 
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4.  Materialul de construcţie a locuinţei

chirpici, noroi, etc., cu 
fundaţie ..................................

altele .......................................

nu ştiu ....................................

chirpici, noroi, etc., fără 
fundaţie ..................................

cărămidă, piatră, blocuri de 
zidărie manuală ......................

elemente prefabricate ............

lemn ........................................

elemente de zidărie mijlocii 
sau mari, beton turnat ............

5.  Modul de folosinţă a locuinţei

Folosinţă sistematică, permanentă, ca locuinţă ..................................

se locuieşte acolo numai cu caracter sezonier sau secundar ............

utilizată pentru alte scopuri (de ex. ca birou, cabinet medical)............

locuinţă goală, neavând nici un locuitor ..............................................

6.  Proprietarul locuinţei

persoană fizică (persoane fizice).........................................................

consiliul local al localităţii ....................................................................

altă instituţie, organizaţie (de ex. întreprindere, agent economic, 
biserica) ...............................................................................................

7. Dacă locuinţa are sau nu: 

7.1.  camere (mai mari de 12 2 m ):

7.2.  camere (de 12  sau mai mici):  2m

7.3.  bucătărie (de 4  sau mai mare):2m

7.4.  bucătărie (mai mică de 4 ):2m

7.5.  cameră de baie:

nu are 

nu are 

nu are 

nu are 

nu are 

are ...

are ...

7.7.  alte încăperi (de ex. antreu, sas, 
cămară): nu are are ...

.buc.

.buc.

.buc.

7.6.  WC cu apă (în baie sau în încăpere 
separată): nu are .buc.

Cameră este de exemplu şi  dormitorul, sufrageria şi salonul!  
Încăperile multifuncţionale divizaţi-le după folosinţă (de ex. 
încăperea cu bucătărie în stil american se va înscrie ca bucătărie şi 
cameră).  Vă rugăm, marcaţi şi răspunsul „nu are”! 

m2

Nu se ia în considerare pivniţa, 
podul, garajul, veranda deschisă, 
balconul deschis! 

8.  Suprafaţa locuinţei

9.  Locuinţa este dotată cu instalaţie electrică? 

da...... nu......

10.  Cum se realizează 

10.1.  alimentarea cu apă a locuinţei? 

10.2.  alimentarea cu apă caldă a locuinţei? 

din reţeaua publică ........................................................................

din reţeaua publică, de la distanţă  ...............................................

în alt mod (de ex. prin cazan central sau centrală termică 
proprie, din boiler electric sau pe gaz, din instalaţie de încălzire a 
apei din bucătărie): ........................................................................

nu are apă curentă caldă ..............................................................

din sistem propriu (din puţ, cu pompă) ..........................................

locuinţa nu este dotată cu apă curentă .........................................

11.  Unde este evacuată apa uzată din locuinţă?

în reţeaua publică de canalizare .........................................................

în sistem de canalizare particular (sistem închis de colectare ape 
uzate, fosă septică, hazna) ..................................................................

în alt loc sau nu are sistem de evacuare a apelor reziduale ..............

12.  Modul de încălzire a locuinţei

pe încăperi, cu convector sau sobă  ........................

încălzire centrală (din centrală de termoficare, 
prin conducte) ..........................................................

nu există nici o posibilitate de încălzire ....................

cu cazan (central sau propriu)  asigurând încălzirea 
uneia sau mai multor locuinţe, sau prin alte mijloace 

întrebarea nr. 14

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

gaz de la reţeaua publică (prin conductă) ...........................................

gaz PB în recipient .............................................................................

gaz PB în butelie  ...............................................................................

lemne ..................................................................................................

cărbune................................................................................................

energie electrică .................................................................................

motorină...............................................................................................

sursă de energie regenerabilă (de ex. energie solară, geotermală) .....

alţi combustibili, şi anume:

14.  Numărul de menaje alcătuite de persoanele care trăiesc în locuinţă

una ...............................................

mai multe, şi anume: ..

în locuinţă nu locuieşte nimeni.....

menaje

Aparţin unui menaj acele 
persoane care suportă în comun 
cheltuielile pentru hrană şi cele 
cotidiene, precum şi persoanele 
întreţinute de acestea .

16. 
(care îşi au domiciliul stabil la această adresă,  dar se află în străinătate, 
şi durata totală a şederii lor în străinătate a atins deja, sau în mod 
aşteptabil va atinge 12 luni) 

Numărul celor aflaţi pe lungă durată în străinătate 
Despre ei nu se va completa 

chestionarul individual
persoane

nu există asemenea persoană 

II. Numărul persoanelor rezidente în locuinţă 
(aceeaşi persoană se va lua în considerare numai o singură dată) 

15.2. . Numărul persoanelor aflate cu caracter provizoriu în străinătate 
(care îşi au domiciliul stabil la această adresă,  dar se află cu caracter 
provizoriu în străinătate, şi durata totală a absenţei lor în mod aşteptabil 
nu va atinge 12 luni) 

În continuare se vor completa 
atâtea chestionare 
individuale, câte persoane aţi 
înscris în 
total la întrebările nr. 15.1., 
15.2 şi 15.3

persoane

persoane

nu există asemenea persoană 

15.1.  
adresă: 
(care în general, în cea mai mare parte a săptămânii îşi petrece aici 
repausul nocturn, de aici merg la şcoală, la servici, etc.) 

Numărul persoanelor care trăiesc cu caracter permanent la această 

15.3.  
(care îşi au domiciliul stabil la această adresă,  dar pentru studii, lucru, 
etc. locuiesc de ex. în cămine studenţeşti, muncitoreşti, în chirie, etc., şi 
se întorc la această adresă doar de ex. săptămânal, bisăptămânal, lunar) 

Numărul celor care se întorc periodic acasă 
persoane

nu există asemenea persoană 

nu există asemenea persoană
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În prezentul îndrumar ne-am ocupat doar cu acele întrebări, la care dincolo de interpretarea cotidiană, obişnuită, am considerat necesară acordarea 
unui ajutor suplimentar. Dacă aveţi nevoie de informaţii mai ample decât cele prezentate aici, instrucţiunile detaliate de completare se găsesc pe 
pagina internet www.nepszamlalas.hu. 

Îndrumar
pentru completarea chestionarelor de recensământ 

Întrebarea 2:  Răspunsurile casă de odihnă şi altele pot fi marcate numai Întrebarea 12: Dacă încălzirea locuinţei este asigurată în mai multe 
în cazul în care acestea sunt locuite, adică la data de 1 octombrie 2011 moduri, atunci trebuie indicat modul de încălzire a camerelor. Dacă nici 
locuieşte cel puţin o persoană în imobilul din cauză. În acest caz astfel nu se poate da un răspuns neechivoc, indicaţi modul de încălzire 
întrebările se referă la casa de odihnă, sau altă unitate locativă. cel mai frecvent utilizat. 
Întrebarea 6: Dacă proprietara locuinţei, pe lângă persoana fizică este şi Întrebarea 14: Persoana care deţine în chirie o parte a locuinţe – dacă 
o altă instituţie, organizaţie sau antrepriză, răspunsul trebuie marcat în are familie, împreună cu membrii familiei – întotdeauna aparţine de un 
baza cotei de proprietate majoritate. 

menaj separat. 
Întrebarea 7.6. : Se va înscrie numărul total al WC-urilor din locuinţă, 

Întrebarea 15.1.: Se vor include aici şi persoanele fizice care se află 
indiferent dacă WC-ul se află într-o încăpere separată sau de exemplu în 

provizoriu în alt loc de exemplu pentru tratament medical, recreaţie sau camera de baie. 
vizită la rude.  Întrebarea 8: Dacă nu puteţi preciza suprafaţa exactă a locuinţei, vă 
Întrebarea 16: aceste persoane nu se vor completate chestionare rugăm să o estimaţi! În cazul logiei, al balconului acoperit şi al terasei 
individuale. Aici se vor include acele persoane, care actualmente trăiesc acoperite jumătatea suprafeţei, iar în cazul mansardei suprafaţa cu 
în străinătate, şi durata totală a şederii lor acolo a atins sau în mod înălţimea interioară de 1,9 m sau mai mare se va adăuga la suprafaţa 

locuinţei. aşteptabil va atinge 12 luni, indiferent dacă vin sau nu periodic acasă în 
Întrebarea 9: Răspunsul nu se va marca în cazul în care locuinţa nu este vizită (de ex. lucrează în străinătate în baza unui contract încheiat pe un 
racordată la reţeaua electrică. Dacă prestatorul a deconectat-o (de ex. an sau pe o perioadă mai lungă. Despre 
pentru neplată), locuinţa trebuie totuşi considerată ca fiind dotată cu 
instalaţie electrică. 

COMPLETAREA CHESTIONARULUI DE LOCUINŢĂ

Întrebarea 7: Dacă are o adresă de domiciliu şi în alt loc decât cel indicat Astfel, dacă de exemplu este elev în anul 5 al şcolii generale, atunci în 
în chestionarul locuinţă,  în pătratul de lângă răspunsul adecvat se va rândul şcolii generale se va înscrie anul 4; dacă a absolvit sau urmează 
înscrie denumirea localităţii, iar în cazul Budapestei inclusiv sectorul. cursuri liceale, atunci anii absolviţi se vor înscrie atât în rândul şcolii 

generale cât şi în rândul liceului corespunzător; dacă a absolvit sau Întrebarea 10: Luaţi în considerare situaţia juridică. Marcaţi răspunsul 
urmează studii la o instituţie de învăţământ superior, atunci numărul căsătorit şi în cazul dacă trăiţi despărţiţi în fapt cu soţul/soţia, dar încă nu 
anilor de studii absolviţi se va înscrie deopotrivă în rândul şcolii generale, aţi divorţat legal. 
în cel al liceului corespunzător şi al institutului de învăţământ superior. Întrebarea 11.2: Răspunsul da trebuie marcat şi în cazul în care nu 
Dacă a frecventat mai multe şcoli de tip identic, nu adunaţi numărul locuiţi în aceeaşi locuinţă cu soţul/soţia, dar vă menţineţi convieţuirea 
claselor absolvite, ci dintre acestea înscrieţi numărul anilor absolviţi, conjugală. Marcaţi răspunsul nu în cazul în care convieţuirea conjugală s-
unde a absolvit mai mulţi ani. În cazul colegiilor universitare şi a întrerupt, indiferent dacă trăiţi în aceeaşi locuinţă sau în locuinţe 
universităţilor unde absolvirea anilor de studii este legată de obţinerea de separate. 
credite, luaţi în considerare numai anii efectiv absolviţi în baza creditelor Întrebarea 12: Trăieşte în uniune consensuală aceea persoană care fără 
obţinute. a încheia o căsătorie legală trăieşte timp îndelungat în  relaţie similară 
Întrebarea 19: Ordinea posibilităţilor de răspuns pretipărite indică nivelul convieţuirii conjugale, indiferent de starea civilă şi de faptul dacă trăiţi sau 
pregătirilor care se pot obţine. Se va marca singurul răspuns faţă de nu în aceeaşi locuinţă cu partenerul/partenera. Întrebarea se referă 
care nu are o pregătire de nivel mai înalt. Nu se va lua în considerare deopotrivă la cei care trăiesc în uniune consensuală declarată, 
pregătirea obţinută în urma absolvirii unor cursuri, şi nici certificatul de înregistrată, respectiv nedeclarată, neînregistrată. 
muncitor calificat sau de absolvire a şcolii profesionale obţinut în cadrul Întrebarea 14: În caz în care mai multe răspunsuri posibile se referă la 
învăţământului pentru adulţi. Pregătirile obţinute în străinătate se vor Dvs., marcaţi  răspunsul care se află mai înainte în enumerare!
încadra corespunzător treptelor de studii şcolare din ţară. Soţ, soţie este bărbatul sau femeia cu care trăiţi în menaj comun, în 
Are o pregătire inferioară  clasei, anului 8 al şcolii generale (elementare, relaţie de căsătorie legală. 
gimnaziale) persoana care a absolvit numai clasele 1-7 ale şcolii Răspunsul de concubin(ă) la această întrebare se poate marca numai în 
generale (elementare)  sau clasele 1-3 ala şcolii gimnaziale. Marcaţi cazul în care şi concubinul (concubina) Dvs. trăieşte în acelaşi menaj, 
acest răspuns şi în cazul în care aţi absolvit numai clasa 1 al liceului de indiferent dacă este vorba de o uniune consensuală declarată, 
şase ani sau clasele 1-3 ale liceului de opt ani. înregistrată sau nedeclarată, neînregistrată. 
Pregătirea şcolară este de 8 clase la şcoala generală (elementară, Părinte care trăieşte singur cu copilul său este cel care trăieşte împreună 
gimnazială) în cazul persoanelor care au absolvit 8 clase la şcoala cu copilul fără a avea soţ(ie) sau concubin(ă). 
generală (elementară) sau clasele 4-6 ale şcolii gimnaziale şi nu au Se consideră copil  - indiferent de vârstă sau starea civilă - persoana care 
obţinut o pregătire mai înaltă. În această categorie se încadrează şi trăieşte în menaj comun cu ambii părinţi sau cu unul dintre aceştia, dacă 
persoana care a absolvit clasele 2-5 ale liceului de şase ani, clasele 4-7 în acelaşi menaj nu trăieşte soţul (soţia), concubinul (concubina) sau 
ale liceului de opt ani, sau clasele 1-3 ale liceului de specialitate. Se copilul propriu. Aici aparţine şi copilul luat în educaţie sau adoptat. 
încadrează de asemenea în această categorie şi persoana care ultima 

Rudă ascendentă este tatăl, mama, bunicul (bunica), străbunicul 
clasă a unei şcoli medii, însă nu a obţinut diploma de bacalaureat, 

(străbunica), socrul, soacra, care trăieşte împreună cu familia, dar nu are 
exceptând dacă dispune de certificatul de absolvire a şcolii medii, eliberat 

soţ(ie) sau concubin(ă). 
între anii 1974-1986. Acest răspuns trebuie marcat şi de către cei care au 

Răspunsul solitar(ă) se va marca dacă menajul este alcătuit dintr-o absolvit un număr de ani la o şcoală profesională sau de specialitate, dar 
singură persoană. nu a obţinut certificat sau diplomă de absolvire. 
Întrebarea 15: Luaţi în considerare şi copiii născuţi vii care trăiesc Diplomă de bacalaureat fără calificare este pregătirea şcolară a 
altundeva, în altă familie sau în îngrijirea statului, s-au mutat sau au persoanei care a obţinut  ca pregătire şcolară de cel mai înalt grad 
decedat. La această întrebare nu se vor lua în considerare copiii adoptaţi diploma de bacalaureat general la un liceu teoretic sau de specialitate. 
sau luaţi în educaţie. Acest răspuns trebuie marcat şi de cei care au obţinut certificat de 
Întrebarea 17.1.: Chiar dacă frecventează mai multe instituţii de absolvire a şcolii medii eliberat între anii 1974-1986. 
învăţământ, la diferite profiluri sau în diferiţi ani, nu se poate marca decât Pregătirea şcolară este Diplomă de bacalaureat cu calificare sau diplomă 
una dintre acestea. Se va acorda prioritate studiilor care conferă o de calificare  la persoana care a obţinut diplomă de bacalaureat care 
calificare de un nivel mai înalt. În caz de similaritate se va acorda atestă şi o calificare profesională sau o diplomă de calificare. Aici se 
prioritate instituţiei la care a absolvit mai mulţi ani. încadrează diplomele obţinute la licee de specialitate, şcoli tehnice, şcoli 
Întrebarea 17.2.; Dacă în mod simultan urmează studii la învăţământul superioare de comerţ, şcoli normale de nivel mediu pentru învăţători şi 
de zi şi de altă natură, se vor marca studiile la zi. educatori, etc., şi diplomele de bacalaureat cu specializare, obţinute între 
Întrebarea 18: Se va menţiona fiecare an de studiu absolvit, indiferent de anii 1949-1955. 
tipul de învăţământ sau de formare profesională în cadrul căruia l-a 
absolvit. 

COMPLETAREA CHESTIONARULUI INDIVIDUAL
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Certificat de calificare postliceală  este pregătirea şcolară a persoanelor Câteva exemple pentru înscrierea corectă a ocupaţiei: 
care dispun de un certificat atestând o calificare de nivel mediu sau înalt, 
care poate fi obţinut numai cu condiţia prealabilă a promovării 
examenului de bacalaureat, şi care nu conferă o calificare de nivel 
superior. Acest răspuns trebuie marcat şi de către persoana care şi-a 
dobândit diploma de bacalaureat sau de calificare la liceul de specialitate 
pentru muncitori calificaţi. Această pregătire a putut fi obţinută până în 
anul 2003. 
Diplomă de calificare superioară (inclusiv acreditată) este pregătirea 
acelei persoane care după anul 1998 – fie la o şcoală medie, fie la o 
instituţie de învăţământ superior – a obţinut o diplomă de calificare 
superioară. Condiţia obţinerii acestei pregătiri este promovarea 
examenului de bacalaureat. 
Diplomă obţinută la un institut de învăţământ superior (colegiu 
universitar) (sau echivalentă) este pregătirea persoanei care şi-a obţinut 
diploma la un institut de învăţământ superior (colegiu universitar), 
academie, şcoală tehnică de nivel superior, şcoală de specialitate de 
nivel superior, institut de grad superior pentru formarea educatorilor şi 
învăţătorilor, etc., în cadrul pregătirii de bază sau postgraduale de 
specialitate. În această categorie se încadrează şi persoana care în 
cadrul sistemului actual de învăţământ superior, pregătirea de bază,  a 
absolvit ciclul universitar I  (BA, Bsc). 
Diplomă de licenţă (sau echivalentă) este pregătirea acelei persoane 
care şi-a obţinut diploma la o universitate sau instituţie de învăţământ 
superior echivalent, în cadrul pregătirii de bază, complementare sau în Întrebarea 29:  Cei care îndeplinesc funcţii de director, administrator, 
cadrul studiilor postuniversitare de specialitate. Aici se încadrează şi cei etc., la indicarea numărului angajaţilor să ia în considerare toţi lucrătorii 
care în cadrul sistemului actual de învăţământ superior, studii de firmei, antreprizei respective. 
masterat  sau nedivizate,  a obţinând titlul de maistru (MA, Msc). Întrebarea 30: Ca angajator al Dvs., indicaţi firma, antrepriza (uzina, 
Gradul de doctor (PhD sau DLA) este pregătirea acelei persoane care şi- unitatea, punctul de lucru, magazinul, şcoala, etc.) unde lucraţi efectiv. 
a obţinut titlul ştiinţific după anul 1990. Pe lângă denumirea angajatorului să menţionaţi neapărat şi activitatea 
Întrebările 20.1. – 20.7. – Datele trebuie indicate referitor la pregătirea caracteristică a acestuia (de ex.: S.C. Control S.r.l., consiliere în domeniu 
de cel mai înalt grad indicat la întrebarea nr. 19. fiscal). Dacă nu doriţi să indicaţi denumirea, răspundeţi în mod atât de 
Se va înscrie specialitatea sau meseria, pe care a absolvit-o (de ex. zidar, detaliat, ca să rezulte ce fel de activitate desfăşurată, cu ce se ocupă 
asistent comercial, european de afaceri, organizator activităţi sportive, agentul economic respectiv (creşterea porcinelor, fabricarea de alimente, 
topograf şi amenajator terenuri). În cazul "specialităţilor asociate" se va pregătire producţiei tipografice, alimentarea cu gaze naturale, construcţii 
înscrie fiecare specialitate în parte. La specialităţile unde se efectuează clădiri, reparaţii autovehicule, transport rutier de mărfuri, editare cărţi, 
atât o pregătire didactică de profesori cât şi nedidactică, se va înscrie învăţământ, asistenţă medicală ambulatorie, etc.). Dacă angajatorul Dvs. 
dacă specialitatea absolvită este cea de profesor sau nu. este o gospodărie particulară, este suficient să se menţioneze: 
Dacă pregătirea Dvs. de gradul cel mai înalt este diplomă de bacalaureat "gospodărie particulară". Cei aflaţi  în raport de muncă cu agenţii de 
fără calificare, atunci la întrebările nr. 20.3 – 20.7 nu trebuie să închiriere a forţei de muncă, ca angajator să nu indice firma de 
răspundeţi. intermediere ci agentul economic la care lucrează efectiv. 
Întrebarea 21: în afara limbii maghiare se pot înscrie cel mult 3 Întrebarea 31: Indicaţi în răspunsul dat  în locuinţă, la domiciliu în cazul 
răspunsuri. în care locul Dvs. de muncă, respectiv şcoala, grădiniţa, creşa se află în 
Întrebarea 23: Se consideră muncă remunerată fiecare activitate pentru aceeaşi clădire, teren de construcţii ca şi locuinţa.
care primiţi retribuţie, salariu, plată sau indemnizaţie în natură, inclusiv în Conducătorii autovehiculelor de transport persoane, mărfuri, prestatorii 
calitate de membru de familie ajutător, şi respectiv şi munca prestată ca de service, reparaţie la faţa locului, respectiv cei cu o ocupaţie similară 
muncă ocazională. Nu trebuie luată în considerare ajutorul acordat unei vor indica aceea localitate, sector la capitalei Budapesta unde îşi preiau 
alte gospodării sau unei instituţii (muncă cu caracter caritativ), zilnic munca.
construirea, renovarea sau reparaţia casei proprii, respectiv munca În cazul în care locul Dvs. de muncă, respectiv şcoala, grădiniţa, creşa se 
prestată în gospodăria proprie, inclusiv muncile din grădină. găseşte la o altă localitate, alt sector din Budapesta, în străinătate, 
Întrebarea 24: Modurile de căutare activă de lucru: v-aţi interesat după marcaţi în pătrăţel numele localităţii, în cazul unei ţări din străinătate, 
lucru în centrul forţelor de muncă sau la agenţii particulare de plasare a numele ţării unde vă deplasaţi zilnic la muncă, în şcoală, grădiniţă sau 
forţei de muncă; v-aţi prezentat personal la angajatori; aţi citit anunţuri; aţi creşă.
răspuns la anunţuri; v-aţi interesat la rude, cunoştinţe; aţi făcut demersuri Localitate variabilă urmează a fi marcată de cel care-şi prestează zilnic 
pentru înfiinţarea unei antreprize proprii. munca în alte localităţi (de ex. comerciant ambulant, prezentator mărfuri).
Întrebarea 26: Înscrieţi anul şi luna în care aţi fost de ex. pensionat, aţi Întrebarea 32: Indicaţi mai multe mijloace de transport în cazul dacă le 
plecat în concediu pentru creşterea copilului, respectiv în care aţi prestat folosiţi în mod regulat pentru parcurgerea unui singur traseu (de ex. 
ultima oară o muncă sistematică, cel puţin timp de două-trei săptămâni. dacă ajungeţi cu trenul în localitatea unde se află locul de muncă sau 
Dacă nu vă amintiţi exact, estimaţi cel puţin anul respectiv. Nu luaţi în şcoala dvs., apoi de acolo trebuie să mergeţi mai departe cu un mijloc de 
considerare munca ocazională prestată în timpul vacanţelor şcolare, sau transport public local). Dacă nu circulaţi de fiecare dată în mod identic (de 
care au durat mai puţin de două săptămâni. ex. ori cu autoturismul, ori cu mijloace de transport în comun), atunci 
La completarea răspunsurilor la întrebările 27-30 vă rugăm să luaţi indicaţi modul de circulaţie utilizat cel mai frecvent. 
în considerare următoarele: Întrebările 34-35: Dacă sunteţi ataşat la două etnii sau minorităţi 
- cei care lucrează (sau sunt absenţi de la locul de muncă numai pentru naţionale, indicaţi una la întrebarea nr. 34, iar cealaltă la întrebarea nr. 
concediu, boală, etc.) să răspundă la întrebările 27-30 cu privire la munca 35. 
actuală, iar cei care sunt în căutare de lucru, dar anterior au lucrat deja, Întrebarea 36: Limba maternă a muţilor şi sugarilor care nu pot vorbi, 
cu privire la ultima muncă prestată; este limba în care aparţinătorii lor vorbesc în general. 
- cei care nu au şi nici nu îşi caută de lucru, dar anterior a lucrat deja, să Întrebarea 38: Înscrieţi denumirea religiei, cultului sau comunităţii 
răspundă numai la întrebările 27-28 cu privire la ultima muncă; religioase de care consideraţi că aparţineţi. Evitaţi prescurtările şi 
- cei care încă nu au lucrat deloc, nu trebuie să răspundă la întrebările 27- înscrierile generice. 
30. Întrebarea 39: Este durabilă aceea boală, care nu poate fi vindecată, dar 
Întrebarea nr. 27: ocupaţia şi funcţia îndeplinită trebuie înscrisă în modul se poate trata cu medicamente sau alte tipuri de terapie (de ex. diabetul 
cel mai detaliat posibil, în aşa fel ca să rezulte fără echivoc activitatea zaharat, astma, TBC-ul, hipertensiunea arterială, boli tumorale, boli ale 
efectiv prestată. Nu folosiţi denumiri generale, care nu indică sistemului cardio-vascular, bolile articulaţiilor). 
activitatea concretă, sau indică doar funcţia sau rangul oficial! 

Incorect Corect

Muncitor  
necalificat

Tapiţer necalificat, muncitor necalificat la 
fabricarea medicamentelor 

Angajat public Educatoare, învăţătoare, profesor la şcoală 
generală, etc.

Pedagog Profesor la şcoală generală, profesor de liceu, etc.

Şef serviciu Şef serviciu financiar, şef serviciu comercial, etc.

Referent, referent 
principal 

Referent la contabilitate, referent tehnic, etc.

Întreprinzător Transportator persoane, zidar, contabil, etc.

Angajat la poştă Factor poştal, primitor expediţii poştale, sortator 
scrisori, etc.

Şofer Şofer autoturisme, şofer autocamion, etc.

Pensionar Operator imprimerie, poliţist, etc.

Şomer Referent credite, mecanic aparate casnice, etc.


