Chestionar de recensământ 2021.

DATE DE IDENTIFICARE
Județul

Oraşul/comuna

Așezarea

Strada

Numărul casei si anexa la nr. casei

Numărul persoanelor in locuința

Nota

DATE DESPRE GOSPODARIE
INSCRIEREA PERSOANELOR
Identificați persoana din aceasta gospodărie care este
persoana specificata
Numărul de
ordine al
persoanelor

Codul
numeric
personal
(CNP)

Prenumele

Numele

Sex

Data nașterii

Relația cu
persoana
referenta

Mama
(mama
vitrega)

Tata (tata
vitreg)

Soț/ soție; partener/a
conjugal; partener/a de
viata; partener de viata
ne formal (de același sex)

1
...
Relația cu persoana referenta
1 Persoana referenta

2 Sot/sotie

3 Partener/a conjugal

4 Partener de viata (de același sex)

5 Partener de viata ne formal (de acela și sex)

6 Fiu/fiica sau fiu/fiica vitregi

7 Tata/mama sau tata/mama vitreg/a

8 Frate/sora

9 Bunic/bunica

10 Nepot/nepoata

11 Strabunic/strabunica

12 Stranepot/stranepoata

13 Ginere/nora

14 Socru/soacra

15 Cumnat/cumnata

16 Alta ruda

17 Nu sunt rude

1

Chestionar de recensământ 2021.

DATE DESPRE GOSPODARIE
1. Motivul utilizări locuinței
 Proprietate particulara sau coproprietar
 Chiriaș cu chirie liber convenita
 Alte motive de utilizare a locuinței

 Ruda cu proprietarul sau cu chiria șul
 Chiriaș cu chirie protejata

2. Utilizează gospodăria dvs. teren agricol personal sau închiriat, mai mare de 10 ari (1000 m²) - (teren
arabil, livezi, podgorii măslini, pășuni etc.)?
 Da
 Nu
3. Are gospodăria dvs. măcar un cap bovine (bovine, capre, oi, porci, cal) sau 10 bucăți păsări sau 10
stupi de albine?
 Da
 Nu
Nota

DATE DESPRE LOCUINTA
1. Modul de utilizare a locuinței
 Numai pentru locuit

 Pentru locuit si desfășurare de activități

2. Proprietatea locuinței
Particulara

 (persoana fizica)

 Firma

 Statul/oraşul/comuna

Biserica/comunitate

 religioasa

3. Care este suprafața totala a acestei locuințe in m²?

4. Cite camere are aceasta locuință?

5a. Exista in locuință bucătărie sau spațiu destinat gatitului/pregatirea mesei?
 Da
 Nu

5b. Care este suprafața bucătăriei sau a zonei destinate gatitului/pregatirea mesei in m²?
 Pina la 4 m²

 4 m² si mai mult

6. Există în locuinţă cameră de baie (vană sau duş)?
 Da
 Nu

2

 Altceva
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DATE DESPRE LOCUINTA
7. Exista in locuință toaleta, indiferent daca într-o camera separata sau in baie si de ce fel?
 Cu spălare (bazin sub presiune)

 Fara spălare

 Nu exista toaleta in locuință.

8. Exista in locuința conducte de apa si la ce sunt conectate?
 Rețea publica
 Altele (apa de ploaie, fântână, cisterna etc.)

 Nu

9. Exista in locuința conducte de canalizare si la ce sunt legate?
 Rețea publica
 Fosa septica, groapa neagra etc.
 Eliberare in mediu

 Nu

10. Exista instalație de energie electrica in măcar o încăpere a locuinței?
 Da
 Nu
11. Exista instalație de gaz in măcar o încăpere a locuinței?
 Da
 Nu
12. In ce mod s-a încălzit aceasta locuința in ultimul sezon de încălzire?
Încălzire centrala de la dispozitivul clădirii sau

 Încălzire centrala de la centrul local

 locuinței

 Încălzire pe lemne sobă, şemineu, aragaz etc.

 Încălzire cu aer condiționat

 Locuinţă nu se încălzeşte.

13. Ce tip de energetic s-a folosit pentru încălzire in ultimul sezon de încălzire?
 Lemn de foc

 Gaz natural

 Pǎcurǎ (extra ușoarǎ)

 păcura etc.)

 Energia electrica

 Energia solarǎ

 Pelete din lemn sau brichete

 Pompǎ de cǎldurǎ (toate tipurile)

Alte surse de energie neregenerabila (cărbune

 Alte surse de energie regenerabila

14. Exista in aceasta locuință dispozitiv de aer condiționat?
 Da
 Nu
15. In ce fel de clădire se găsește aceasta locuința?
In întregime sau predominant

 clădire locuibila

Predominant clădire

 nelocuibila
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Apartament in clădire de case.

 mănăstire etc.
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DATE DESPRE LOCUINTA
16. Cite locuințe are clădirea in care este aceasta locuință?
 1 locuință
 2 locuințe
 3 sau mai multe locuințe
17. Care este poziția acestei locuințe?
 Subsol

 Demisol

 Parter

 Etaj

Locuința la doua sau mai

 multe etaje

18. La ce etaj este aceasta locuința? A scrie numărul etajului ______________.

19. In ce an a fost finalizata construcția clădirii in care se afla locuința?

 Apartamente neterminate

Nota

DATE DESPRE PERSOANE
1. Cine da date despre aceasta persoana?
 Persoana personal
 Membru al familiei
2. Starea civila legala
 Niciodată căsătorit/căsătorită
Parteneriat de viata (cu persoana de acela și

 sex)

 Căsătorit/căsătorită
 Vaduv/vaduva

 Divortat/divortata

3. Tipul de comunitate in care trăiește persoana
 Comunitate conjugala


Parteneriat de viata (cu persoana de acela și
sex)

 Comunitate extraconjugala
 Parteneriat ne-formal de viata (cu persoana de acela și sex)

 Persoana fără partener/partenera conjugal/extraconjugal sau partener/a de viata

4. Numărul copiilor vii născuți
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DATE DESPRE PERSOANE
5. Are persoana domiciliu permanent la aceasta adresa?
 Da
 Nu
6. A fost persoana prezentǎ la ora de referințǎ al recensǎmȋntului (31 august 2021) la ora 24.00
 Da

 Nu

7a. Locul domiciliului
 Croația

 Tara străina

(7a.) Județul domiciliului

(7a.) Oraşul/comuna domiciliului

(7a.) Așezarea domiciliului

(7a.) Strada domiciliului

(7a.) Numărul casei si anex la nr. casei (strada)

(7a.) Tara domiciliului

8a. Motivul prezentei in aceasta localitate (așezare)
 Munca

 Școlarizare

Motive de

Refugiati/solicita

 familie

 nti de azil

 Cutremur



Alte motive

8aa. Intenționeazǎ persoana sǎ se intoarcǎ la locul de reședințǎ dupǎ reabilitarea sau reconstruirea
locuinței avariate?


Da

 NU

 NU știu

9a. De cit timp este persoana prezenta in aceasta localitate (așezare)?
Mai puțin

 de 1 lunǎ

 1 lunǎ

 2 luni

 3 luni

 4 luni

 5 luni

 6 luni

 7 luni

 8 luni

 9 luni

 10 luni

 11 luni

 un an sau mai mult

10a. Cît timp intenționează persoana sa fie prezenta in aceasta localitate (așezare)?
Mai puțin

 de 1 lunǎ

 1 lunǎ

 2 luni

 3 luni

 4 luni

 5 luni

 7 luni

 8 luni

 9 luni

 10 luni

 11 luni

 un an sau mai mult
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 6 luni
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DATE DESPRE PERSOANE
11a. Frecventa întoarcerii in locul domiciliului
 Săptămânal
 Mai rar
7b. Locul absentei
 Croația

 Tara străina

(7b.) Județul absentei

(7b.) Oraşul/comuna absentei

(7b.) Cartierul absentei

(7b.) Strada absentei

(7b.) Numărul de casa si anex la nr. casei

(7b.) Tara absentei

8b. Motivul absentei in tara
 Munca

 Școlarizare

 Motive de familie

 Cutremur

 Alte motive

8c. Motivul absentei in străinătate
 Munca (exclusa munca in misiunile diplomatice ale RH in străinătate sau statutul de muncitor deta șat)
 Munca in misiunile diplomatice ale RH sau muncitorii deta șați
 Locuiește ca membru al familiei la munca (in afara de misiuni diplomatice ale RH sau muncitori detașați)
 Locuiește ca membru al familiei la munca ca in misiunile diplomatice ale RH sau muncitori detașați
Școlarizare (doar pentru persoane

 a căror membrii de familie locuiesc

 Cutremur

 Alte motive

in tara)

8bb. Intenționeazǎ persoana sǎ se ȋntoarcǎ ȋn locul de reședințǎ dupǎ reconstrucția sau renovarea
locuinței avariate?
 Da
 Nu
 Nu știu
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DATE DESPRE PERSOANE
9bc. Cit timp este absenta persoana?
Mai puțin

 de 1 lunǎ

 1 lunǎ

 2 luni

 3 luni

 4 luni

 5 luni

 6 luni

 7 luni

 8 luni

 9 luni

 10 luni

 11 luni

 un an sau mai mult

10bc. Cit timp intenționează persoana sa fie absenta?
Mai puțin

 de 1 lunǎ

 1 lunǎ

 2 luni

 3 luni

 4 luni

 5 luni

 7 luni

 8 luni

 9 luni

 10 luni

 11 luni

 un an sau mai mult

11bc. Frecventa întoarcerii la aceasta adresa
 Săptămânal
 Mai rar
12. Locul de naștere al persoanei
 Croația

 Străinătate

(12.) Județul de naștere a persoanei

(12.) Oraşul/comuna de naștere a persoanei

(12.) Așezarea de naștere

(12.) Tara de naștere

13. Locul de domiciliu a mamei in timpul nașterii persoanei
 Croația
 Străinătate
(13.) Județul de domiciliu a mamei in timpul nașterii persoanei

(13.) Oraşul/comuna de domiciliu a mamei in timpul nașterii persoanei

(13.) Așezarea de domiciliu a mamei in timpul nașterii persoanei
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 6 luni
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DATE DESPRE PERSOANE
(13.) Tara de domiciliu a mamei in timpul nașterii persoanei

14. Trăiește persoana de la naștere in această asezare?
 Da
 Nu
14a. De unde s-a mutat persoana?
 Din alta așezare din RH

 Din străinătate

(14a.) Județul din care s-a mutat persoana

(14a.) Oraşul/comuna din care s-a mutat persoana

(14a.) Așezarea din care s-a mutat persoana

(14a.) Tara străina din care s-a mutat persoana

14b. Anul când s-a mutat

14.b.1. Pentru 2020 a scrie luna

14c. Motivul mutării
 Munca
 Motive de familie
 Întoarcere (fost refugiat)
 Cutremur






Școlarizare
Întoarcere (fost exilat)
Migrație forțata (solicitant de azil, refugiat)
Altceva

15. A locuit persoana in afara Republicii Croația continuu un an sau mai mult?
 Da

 Nu

 Locuiește si acum

15a. Ultima tara in care a locuit persoana (înaintea venirii in Republica Croația)
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DATE DESPRE PERSOANE
15b. Anul venirii in Republica Croația

15c. Motivul locuirii in străinătate
 Munca

 Școlarizare

 Familiare

 Refugiat

 Alte motive

16. Cetățenie
 Croata

 Croata si alta

 Străina

16a. Care este cealaltă cetățenie?

16b. Cetățenie străina

17. Naționalitate

18. Limba materna

19. Credința

20. Comunitatea religioasa

 Nu sunt membru al vreunei biserici și nici unei asociații religioase

9

 Fara cetățenie
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DATE DESPRE PERSOANE
21. Cea mai înaltă educație realizata
 Fara scoală

 Școala primara neterminata

 Școala primara

 Școala medie profesionala cu durata de 1-3 ani

Școala medie profesionala cu durata de 4 si mai multi

 ani

Liceu, curs de calificare (inginer, candidat

 Gimnazial
Colegiu I. (VI) gradul academic, studii profesionale

 profesionist)

 (inginer, candidat profesionist)

Studiu profesional universitar cu durata de cel pu țin 4

 ani, studiu profesional de specialitate, absolvent

 Studiu universitar de licențǎ (licențǎ universitarǎ)

Facultate, academia de arte, studii universitare de

Studiu postuniversitar, efectuat la universitate, studiu

 licența, si studii universitare integrate de licenț ă si

 postuniversitar de specialitate (master, specialist

absolvire (B, Sc, M, Sc)

universitar)

Studiu științific de masterat postuniversitar (B. scm.

 sc.)

 Doctorat ȋn științe

21a. Cite clase primare ați terminat?
[a scrie 1-7]

22. Frecventați o școala, curs sau program se educație preșcolara?
 Da

 Nu

22a. Ce nivel de educație frecventați?
Program de educație preșcolara (grădinița,

 creșă)

 Clasa 1. - 4. a scolii primare

 Clasa 5. - 8. a scolii primare

 Licee profesionale, industriale si me șteșugărești

 Licee tehnice si profesionale

 Licee de arta

 Gimnazial

 Studiu profesional scurt

 Studiu profesional de licența

 Absolvent specialist de studiu profesional

 Studii universitare de licență

 absolvent

 Studiu de specialitate postuniversitar

 Studiu universitar de doctorat

Studii universitare de licența si absolvire, studiu universitar de
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DATE DESPRE PERSOANE
23. Locul scolarizarii/frecventarea studiilor/invatamintul preșcolar
 Croația
 Străinătate
(23.) Județul educației/frecventarea studiilor/invatamintul preșcolar

(23.) Oraşul/comuna educației/frecventarea/studiilor/ învățământul preșcolar

(23.) Așezarea educației/frecventarea studiilor/invatamintul preșcolar

(23.) Strada educatiei/frecventarea studiilor/invatamintul preșcolar

(23.) Numărul de casa si anex la nr.de casa a străzii a educatiei/frecventarea studiilor/invatamintul
preșcolar

(23.) Tara străina in care persoana se scolarizeaza/frecventeaza studii/program învățământ preșcolar

24. Cit de des va întoarceți de la locul scolarizarii/frecventarea studiilor/invatamintul preșcolar in locul de
domiciliu?
In fiecare zi (sau de cineva

 ori pe săptămâna)

 Săptămânal

Mai rar (lunar, anual,

 cite o dată)

Școlarizare la distanta sau

 acasă

25. Mijloace de călătorie zilnica la instituția de învățământ (alegeți un mijloc cu care treceri cea mai nare
distanta)
 Mașina (persoana este șofer)

 Mașina (persoana este pasager)

 Autobus

 Tramvai

 Tren

 Bicicleta

 Motocicleta

 Alte tipuri de transport (vapor etc.)

 Pe jos
26. Ați efectuat ȋn perioada 25-31 august, mǎcar o orǎ, o muncǎ compensatǎ numerar sau ȋn naturǎ, sau
ați lucrat ca membru neplǎtit ȋntr-o afacere de familie generatoare de venituri? Producția de bunuri sau
servicii (de exemplu agricole) destinatǎ in general sau exclusuv consumului propriu al gospodǎriei nu
este inclusǎ aici (selctați NU). Munca de acasǎ din cauza circumstanțelor COVID-19 echivaleazǎ cu munca
la locul de muncǎ
 Da

 Nu, dar am serviciu la care ma întorc
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 Nu
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DATE DESPRE PERSOANE
27. Ați cǎutat un serviciu ȋn luna august sau ați ȋncercat sǎ deschideți o firmǎ proprie, manufacturǎ, fermǎ
sau o muncǎ independentǎ?
 Da
 Nu

28. Daca v-i s-ar oferi o munca acum, ați putea începe lucru in următoarele doua săptămâni?
 Da

 Nu

29. Poziția ȋn muncǎ din 25 pȋnǎ ȋn 30 august
 Lucrați pentru un angajator indiferent de sectorul de proprietate.
 Lucrați in firma proprie, meșteșug, munca independenta sau ferma si NU aveți angajați.
 Lucrați in firma proprie, meșteșug, munca independenta sau ferma si aveți angajați.
 Lucrați ca membru asistent (nepl ătit) la o ferma familiala.
 Alte forme de angajare

30. Ocupația

30a. Alegeți grupa de ocupații corespunzătoare ocupației in care lucrați (exemplele ocupațiilor sunt date
in paranteze)
Legislatori, oficiali, directori (membri al Parlamentului, secretari de stat, directorii institu țiilor de învățământ, directorii

 instituțiilor de sănătate, directorii instituțiilor de asistenta sociala, șefi al camerelor profesionale, liderii partidelor politice,
președinții instantelor, directori comerciali, directori de producție, directori de hotele etc.)
Oamenii de știința ingineri si experți ( medic, asistenta medicala șefa, stomatolog, fizioterapeut, farmacist, veterinar,

 profesor, profesor universitar, judecător contraven țional, expert financiar, programator, chimist arhitect, grafician, preot,
jurnalist, actor, regizor etc.)
Tehnicieni si asociați profesioniști (comercialist in vânz ări, tehnician de mașini si echipamente, tehnolog in producția

 vinurilor, tehnician in laborator, asistenta medicala, optician, sportiv profesional, secretara de afaceri, agent de
asigurări, fotograf, bucătar șef, designer, căpitan de ambarcațiuni, pilot etc.)
Funcționari administrativi (contabili, funcționari bancari, funcționari administrativi, funcționar poștal, recepționer,

 anchetator etc.)

Ocupații in servicii si comerț (polițist, paznic pompier, menajer, manager magazin, vânz ător, casier, ospătar, bucătar,

 frizer, cosmetician, bona, ghid turistic, instructor auto etc.)
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Fermieri, silvicultori, pescari, vânători (fermier, cultivator de fructe, viticultori, crescători de vite, crescător de păsări,

 apicultor, grădinar etc.)

Ocupații in meșteșuguri si producția individuala (constructor, zidar, mecanic auto, instalator, tâmplar, l ăcătuș, montator

 de construcții metalice, instalator dispozitive de telecomunicații, electrician, tapițer, croitor, brutar, m ăcelar, cizmar,
scafandru, deminer etc.)
Operator de instalații si mașini, producători industriali si ansamblatori de produse (operator ferăstrău circular, operator

 de presa textila, operator cazane, șofer de camion, șofer de tren, șofer stivuitor, vulcanizator, timonier, marinar etc.)

Ocupații simple (femeie de servici, camerista, muncitor in producție, ambalator manual, muncitor auxiliar in construcții,

 culegător de fructe si legume, colector de lemne, preparator de hrana rapida, spălător de vase, vânzător ambulant, om
de livrare etc.)

 Ocupații militare (ofițer, subofițer, militar, soldat, cadet etc.)
31. Activități

31a. Alegeți grupul corespunzător de activități ale companiei, meșteșugului, sau alte subiecte comerciale
in care lucrați (exemplele de activități sunt date in paranteze)
 Agricultura, silvicultura si pescuit (cereale, pomicultura, viticultura, cre șterea animalelor, pescuit etc.)
Exploatare miniera si cariere (extracția de petrol brut si gaze, activități se servicii conexe extracției de țiței si gaze,

 cariere, gropi saline etc.)

Industria prelucrătoare (producția de produse alimentare, producția de produse metalice, producția de mașini,
producția de automobile, construcția navelor, tip ărire, zidărie, industria lemnului, repara ția si întreținerea mașinilor,
 navelor, avioanelor, si vehiculelor feroviare etc.) SE EXCLUDE: repararea autovehiculelor si motocicletelor, repararea
computerelor si a echipamentelor de telecomunica ție, si a articolelor de uz personal si casnic.
Furnizarea de energie electrica, gaz si abur (produc ția, transportul, distribuția si comerțul cu energie electrica,

 producția distribuția si comerțul cu gaz, furnizarea aburului etc.)

Alimentarea cu apă; eliminarea apelor uzate, gestionarea deşeurilor şi activităţi de remediere a mediului (colectarea,

 tratarea şi eliminarea deşeurilor reciclarea, deminarea etc.)

Construcții ( construcții de clădiri, construcții civile, lucrări de instalații electrice, lucrări de izolație, instalații de

 alimentare cu apa, canalizare si gaz, instala ții de încălzire si aer condiționat instalații de tâmplărie, zugrăvit si lucrări de
sticla, lucrări cu tabla etc.)
Comerț cu ridicata si cu amănuntul si intermediere comerciala; repararea autovehiculelor si motocicletelor (INCLUDE:

 spălătorie auto farmacie)

Transport si depozitare (transport terestru, pe apa, aerian, transport cu taxi, transport prin conducte, servicii de parcare,

 postale si de curierat etc.)

Activități de cazare si pregătirea si servirea hranei (hotele, sta țiuni, tabere, cămine, catering, restaurante, patiserii,

 prăjirea fructelor, baruri etc.)
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Informații si comunicație (editare, producție de film si televiziune, difuzare radio si televiziune, înregistr ări de sunet,

 telecomunicații, informare, si consultanta pt. computere, portaluri de internet, agenții de știri, etc.)

Activități financiare si asigurare (bănci, case de schimb valutar, companii de asigurări, fonduri de pensii, burse de

 mărfuri etc.)

 Afaceri imobiliare (cumpărarea si vinderea, închiriere si administrare de imobile, agen ții imobiliare etc.)
Activități profesionale, științifice si tehnice (activit ăți juridice si contabile, firme de avocatura, servicii de contabilitate,
audit, consultanta fiscala, activită ți de inginerie, arhitectura, cercetare si dezvoltare experimentala in științe naturale,
 tehnice si sociale, marketing, cercetare de pia ța, design grafic, activități fotografice, activități de traducere, activități
veterinare, meteorologice etc.)
Activități administrative si de servicii publice (închiriere (in afara de imobile) agenții de ocupare a forței de munca,
agenții turistice, activități de securitate privata, administrarea cl ădirilor, curățarea clădirilor si obiectelor, deratizarea,
 întreținerea zonelor verzi si a cimitirelor, activit ăți de sprijin administrative si de birou, activit ățile centrelor de apel,
ambalare etc.)
Administrația publica si apărarea asigurări sociale obligatorii,( justi ție, pompieri, ministere, administrația de stat,

 administrația vamala, politia, asigurarea obligatorie de s ănătate etc.)

Învățământ (preșcolar, primar si mediu, învățământ superior, scoli de șofer, educație in domeniul sportului, recreației si

 culturii, cursuri nedefinite pe modele etc.)

Asistenta medicala si asistenta sociala (spitale, institu ții medicale, stomatologie, case pentru b ătrâni centre de

 asistenta sociala etc.)

Arta, divertisment, sport si recrea ție (activitatea instituțiilor culturale, teatre, muzee, arhive, biblioteci, gr ădini botanice si

 zoologice, rezervații naturale, parcuri de distracții si tematice, case de pariuri, obiecte sportive, cluburi sportive, centre
de fitnes activități in porturi etc.)
Alte activități de servicii (organizații cu membri, asociații, sindicate, organizații religioase, organizații politice, cur ățătorii

 chimice, coafuri si saloane se înfrumuse țare, activități funerare, repararea computerelor si echipamentelor de
comunicație, reparații de mobila, încălțăminte, îmbrăcăminte, aparate electrice bijuterii si ceasuri etc.)
Activitățile gospodăriilor ca angajatori; activități casnice care produc diferite bunuri si presteaz ă diferite servicii pentru

 propriile nevoi

 Activități a organizațiilor si reprezentaților extrateritoriale (misiuni diplomatice, consulare străine, organizații internaționale etc.)

32. Care din urmǎtoarele categorii descrie cel ma bine poziția dvs. Ȋn muncǎ din 25 pȋnǎ ȋn 30 august?
 Sunteți elev sau student.

 Sunteți gospodina.

 Produceți bunuri pt. propriul consum.

 Sunteți pensionar.

 Sunteți incapabil de munca.

 detenție sau de corecție etc.

 Sunteți apt de munca dar nu munciți momentan.

 Altceva

Serviți o pedeapsa cu închisoarea sau o m ăsura de
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33. Locul muncii
 Croația

 Străinătate

(33.) Județul unde munciți

(33.) Oraşul/comuna unde munciți

(33.) Așezământul unde munciți

(33.) Numărul casei unde munciți si anexa la nr.
casei

(33.) Strada unde munciți

(33.) Tara unde munciți

34. Cit de des va întoarceți din locul unde munciți in locu de domiciliu?
 In fiecare zi (sau de cineva ori pe săptămâna)

 Săptămânal

 Mai rar (lunar, anual, cite o dată)

 Persoana muncește de acasă

35. Mijlocul cu care călătoriți in fiecare zi la munca (alegeți un mijloc cu care călătoriți cea mai mare parte
din drum)
 Mașina (persoana este șofer)

 Mașina (persoana este pasager)

 Autobus

 Tramvai

 Tren

 Bicicleta

 Motocicleta

 Alte tipuri de transport (vapor etc.)

 Pe jos
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36. Care va este cea mai importanta sursa de venit (completați cea mai importanta sursa de venit in
ultimele 12 luni)
 Venitul din munca

 Pensia

 Venitul din proprietate

 Ajutor social

 Alte venituri

 Sprijin ocazional din partea altora

 Fara venituri

37. A fost persoana rănită sau traumatizata in evenimentele legate de războiul patriei?
 Da

 Nu

38. I-a murit sau i-a dispărut persoanei in evenimentele legate de războiul patriei, ca persoana civila
tata/mama, soț, copil, frate/sora, bunic/bunica, nepot/nepoata?
 Da

 Nu

38a. Care este numărul acelor persoane?

38b.1. Prenumele civilului ucis

38b.2. Numele civilului ucis

Nota
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38b.3. Data nașterii

