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Nr. de ordine al persoanei în cadrul gospodăriei 
               (din capitolul 1al  formularului 1G) 
 

  
Numele, prenumele, prenumele tatălui ........……………….. 
…………………………………………………..………. 

 
 

1.  Gradul de rudenie faţă de persoana înscrisă prima   
     în gospodărie 
 

1      persoana înscrisă prima în gospodărie 
2      soţ, soţie 
3      fiu, fiică 
4      tată, mamă 
5      frate, soră 
6      ginere, noră 
7      socru, soacră 
8      bunic, bunică 
9      nepot, nepoată 

     10          altă rudă 
     11          neînrudit 

                        Numărul mamei (sau tatălui) 
                               (din capitolul 1al formularului 1G)    
   

 

2.  Situaţia la recensămînt 
 

 La ora 0 în ziua de 5 octombrie 2004 persoana a fost: 
 a) 1          prezentă 
                 temporar absentă, plecată: 

2      în  altă localitate din republică 
 
3      în străinătate   .…………………………… 
                                              (indicaţi denumirea statului)   
    

b)   Motivul absenţei:  c)   Durata absenţei: 
     4       la lucru  7         mai puţin de un an 
     5       la studii 
     6       alt motiv 

 
 8        mai mult 
                                (indicaţi anul plecării) 
 

 

3.  Sex            1          masculin                       2          feminin 
 
 

4.  Data şi locul naşterii                   
  

  
 
 

а)   ziua                 luna                          anul                     numărul anilor împliniţi 
 

 
 
b) Locul naşterii …..………………………………. 
                      (denumirea raionului, municipiului, UTA a republicii 
                                   sau denumirea altui stat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.  Durata domiciliului stabil în localitatea dată:   
       
 

 а)   din momentul naşterii    1            da            2            nu 
                                          
        Dacă «nu», indicaţi: 
  b)   anul, de cînd locuieşte permanent  
        în localitatea dată  
 
c) domiciliul anterior 

 
…………………………………………. 

           (denumirea raionului, municipiului, UTA a republicii 
                          sau denumirea altui stat) 
 
d) localitatea din care a sosit: 
 

         1          urbană                     2          rurală 
 

 

6. Cetăţenia 
1   Republicii Moldova         2      fără cetăţenie 

altor state 

         ………………………………………….. 
            

         .………………………..………………… 
                                                            
7.  Naţionalitatea 
       
       .…............................................................... 
 

8.  Posedarea limbilor 
 
   a) limba maternă ……………………………. 
   b) limba, în care vorbeşte de obicei 
        …………………………………………… 
   c) alte limbi pe care le posedă liber: 
 
        ….............................................................. 
 
         ….............................................................. 
           
         ………………………………………….. 

 
9.  Religia 
 

      ………………………………………………… 
 
                                                Se asigură confidenţialitatea informaţiei 

 

 Aprobat prin Hotărîrea  
 Colegiului Departamentului  
 Statistică şi  Sociologie  
 al Republicii Moldova  
     nr. 5  din 9 iulie 2004 

de un an  



         

        Pentru  preşcolari 
 

10.  Frecventează o instituţie preşcolară? 
 

          1            da                      2           nu 
 

 

        Pentru persoane în vîrstă de 6 ani şi peste 
 

11.  Nivelul de instruire 
 

а)   1          universitar (superior) 
      2          mediu de specialitate / superoir de scurtă  
                  durată 
      3          secundar general (mediu general) 
      4          general obligatoriu (mediu incomplet) 
      5          primar 
      6          fără studii primare, dar scrie şi citeşte 
      7          analfabet (ă) 
 
 
b)   A absolvit o instituţie de învăţămînt secundar 
      profesional (codurile 3, 4)? 
 

              1           da                      2            nu 
 
 

c)    Pentru persoanele cu grad ştiinţific indicaţi: 
 
       1          doctor în ştiinţe 
       2          doctor habilitat 
 

12.  Calificarea conform nivelului de instruire,        
       indicată în diplomă (codurile 1, 2 întrebarea 11) 
 

        ………………………………………….. 
 

        …………………………………………..  
 
                  

              
         Pentru persoane în vîrstă de 6 ani şi peste 
 
13.  Îşi continuă studiile în prezent? 
 

 1           da                      2           nu 
 

 14.  Starea civilă 
 

1      necăsătorit (ă) 
2      căsătorit (ă) oficial 
3          căsătorit (ă) neoficial 
        

                         Numărul soţului (soţiei)  
                        (din capitolul 1 al formularului 1G)    

4      văduv (ă) 
5      divorţat (ă) 
6      despărţit (ă) 
 

 15.  Numărul de copii născuţi-vii 
 

        a)     numărul de copii născuţi-vii  
        
          

        b)    cîţi sînt în viaţă   
       
 

        c)     cîţi locuiesc separat  
 

 

16.  Situaţia economică 
 

1 ocupat (ă) (inclusiv ocupaţi în gospodăria auxiliară personală) 
2 neocupat (ă) 
3 elev (ă), student (ă) 
4 pensionar (ă) 
5 persoană ocupată cu menajul 
6 întreţinut (ă) de altă persoană                                                  

   (copiii preşcolari şi alţii) 
7 întreţinut (ă) de stat 
8 altă situaţie                                                        

   (venituri din proprietate, dobînzi, alte surse) 
 

 

17.  În căutarea unui loc de muncă 
(pentru persoane în vîrstă de 15-64 ani, fără loc de    
muncă sau ocupaţie cu venituri) 
 

1           da 
2           în căutarea unui loc de muncă pentru prima oară 
3           nu 
 

 

18.  Locul de muncă 
 

а) denumirea completă şi genul de activitate a    
    întreprinderii, organizaţiei, instituţiei, societăţii sau    
    munca efectiv exercitată ……...………………………. 
     
…………………………………………………………… 
     
…………………………………………………………… 
 
 …………………………………………… 

 
b) sediul locului de muncă 
                                               pe teritoriul unde locuieşte 

   pe alt teritoriu 
 
      ………………………………………………      
                 (denumirea raionului, municipiului, UTA sau ţării)                            

 
 

19.  Ocupaţia     
(denumirea completă a funcţiei, profesiei sau  
  munca efectiv exercitată) 

 

……………………………………………… 
 
       ………………………………………… 
 
 

20.  Statutul ocupaţional 
 

1 salariat (angajat) la întreprindere, organizaţie, 
instituţie 

 

2 salariat în gospodăria ţărănească                         
(de fermier)  

 

3         angajat la persoane particulare 

4         patron, întreprinzător privat 

5         lucrător pe cont propriu 

6         lucrător în gospodăria auxiliară personală 

7         lucrător familial neremunerat     
            
 

8         membru al unei cooperative 

9         altă situaţie 

 

Confirm că informaţiile înregistrate corespund declaraţiei mele 
 

 
 Semnătura membrului gospodăriei __________________________


