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REGULAMENTUL (CE) NR. 1201/2009. AL COMISIEI

din 30 noiembrie 2009

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind recensământul populaţiei și al locuinţelor în ceea ce privește specificaţiile tehnice pentru 

tematici și pentru defalcarea lor

(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentu
lui European și al Consiliului din 9  iulie 2008 privind recen
sământul populaţiei și al locuinţelor

(1)  JO L 218, 13.8.2008, p. 14.

 (1), în special articolul  5 
alineatul  (4),

întrucât:

(1) Pentru a asigura comparabilitatea datelor provenite din rec
ensămintele populaţiei și ale locuinţelor efectuate în statele 
membre și pentru a permite elaborarea de sinteze fiabile la 
nivel comunitar, tematicile recensămintelor, astfel cum se 
solicită în Regulamentul (CE) nr.  763/2008, trebuie defi
nite și defalcate în același mod în toate statele membre. 
Prin urmare, în Regulamentul (CE) nr.  763/2008 se soli
cită Comisiei Europene să adopte specificaţii tehnice pen
tru aceste tematici și pentru defalcarea lor.

(2) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme 
cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește specificaţiile tehnice pentru tem
aticile de recensământ și pentru defalcarea lor, necesare pentru 
punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008. Specifi
caţiile tehnice, care trebuie aplicate datelor care urmează a fi tri
mise Comisiei Europene pentru anul de referinţă 2011, sunt 
enumerate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data 
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Comisie
Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei
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ANEXĂ

Specificaţii tehnice pentru tematicile de recensământ și pentru defalcarea lor

Specificaţiile tehnice sunt prezentate după cum urmează:

— Fiecare tematică este asociată unei rubrici. 

— Rubrica tematicii poate fi urmată de specificaţii tehnice referitoare la tematica respectivă în general. 

— Apoi, se specifică defalcarea (defalcările) pentru tematică. Unele tematici au mai multe defalcări, fiecare cu niveluri dife
rite de detaliu. În acest caz, „H” desemnează defalcările cu cel mai înalt nivel de detaliu, „M” desemnează defalcările cu 
un nivel mediu de detaliu și „L” desemnează defalcările cu cel mai scăzut nivel de detaliu. 

— Se identifică totalurile cărora li se aplică defalcările. Fiecare defalcare poate fi urmată de alte specificaţii tehnice care se 
referă în mod specific la defalcarea respectivă.

Definiţiile menţionate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 763/2008 se aplică, de asemenea, prezentului regulament.

tematică: Locul de reședinţă obișnuită

Aplicând definiţia pentru „reședinţă obișnuită” care apare la articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 763/2008, statele 
membre tratează cazurile speciale după cum urmează:

(a) În cazul în care o persoană locuiește în mod regulat în mai mult de o reședinţă în cursul anului, reședinţa unde aceasta 
petrece cea mai mare parte a anului este considerată ca fiind locul său de reședinţă obișnuită, indiferent dacă se află în 
altă parte în ţară sau în străinătate. Cu toate acestea, o persoană care lucrează în afara locului de reședinţă în timpul 
săptămânii și care se întoarce la locuinţa familială în week-end consideră locuinţa familială ca fiind locul său de reșe
dinţă obișnuită, indiferent dacă locul său de muncă se află în altă parte în ţară sau în străinătate.

(b) Elevii din școala primară și liceu care locuiesc în afara domiciliului lor în cursul perioadei școlare consideră locuinţa 
familială ca fiind locul lor de reședinţă obișnuită, indiferent dacă își continuă studiile în altă parte în ţară sau în 
străinătate.

(c) Studenţii din învăţământul terţiar care locuiesc în afara domiciliului lor în cursul perioadei de studii într-o instituţie de 
învăţământ superior sau la universitate, consideră locuinţa pe care o ocupă în timpul anului universitar ca fiind locul 
lor de reședinţă obișnuită, indiferent dacă este vorba despre o instituţie (de exemplu, un internat) sau de o reședinţă 
privată și indiferent dacă își continuă studiile în altă parte în ţară sau în străinătate. În mod excepţional, în cazul în care 
studiază în ţară, locul lor de reședinţă obișnuită poate fi considerat locuinţa familială.

(d) O instituţie este considerată drept locul de reședinţă obișnuită al tuturor celor care, la momentul recensământului, au 
locuit sau este probabil că vor locui 12 luni în acest loc.

(e) Regula generală în legătură cu locul în care o persoană își petrece perioada de odihnă zilnică se aplică pentru per
soanele care își îndeplinesc serviciul militar obligatoriu și pentru membrii forţelor armate care locuiesc în cazărmi sau 
tabere militare.

(f) Locul de recensământ este considerat ca fiind locul de reședinţă obișnuită pentru persoanele fără adăpost, nomazi, vaga
bonzi și persoanele pentru care nu există noţiunea de „reședinţă obișnuită”.

(g) Un copil care locuiește în mod alternativ în două locuri de reședinţă (de exemplu, în cazul în care părinţii săi sunt divor
ţaţi) trebuie să considere locuinţa unde își petrece cea mai mare a timpului ca fiind locul său de reședinţă obișnuită. În 
cazul în care acesta petrece o perioadă de timp egală cu fiecare din părinţi, locul de reședinţă obișnuită este locul în care 
copilul petrece noaptea recensământului.

Pe baza definiţiei locului de reședinţă obișnuită, persoanele care își au reședinţa în mod normal în locul de recensământ, dar 
care sunt absente, sau despre care se estimează că sunt absente, la momentul recensământului pentru mai puţin de un an, 
sunt considerate ca fiind persoane temporar absente și, prin urmare, sunt incluse în populaţia totală. Pe de altă parte, per
soanele care locuiesc sau despre care se estimează că locuiesc în afara locului de recensământ timp de un an sau mai mult nu 
sunt considerate ca fiind temporar absente și, prin urmare, se exclud din populaţia totală, indiferent de durata vizitelor pe 
care aceste persoane le pot face familiilor lor la anumite intervale de timp.

Persoanele care fac obiectul recensământului, dar care nu îndeplinesc criteriile pentru reședinţa obișnuită în locul de recen
sământ, și anume, care nu locuiesc sau despre care nu se estimează că locuiesc în locul de recensământ pe o perioadă con
tinuă de cel puţin 12 luni, sunt considerate ca fiind temporar absente și, prin urmare, nu se numără în cadrul populaţiei totale 
de rezidenţi obișnuiţi.
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Zona geografică (1) GEO.N. GEO.L. GEO.M. GEO.H.

0. Total (pe teritoriul statului membru) 0. 0. 0. 0.

x. Toate regiunile NUTS 1 din statul membru x. x. x.

x.x. Toate regiunile NUTS 2 din statul membru x.x. x.x. x.x.

x.x.x. Toate regiunile NUTS 3 din statul membru x.x.x. x.x.x.

x.x.x.x. Toate regiunile LAU 2 din statul membru x.x.x.x.

(1) Codurile „x”, „x.x.” și „x.x.x.” depind de clasificarea NUTS, codul „x.x.x.x.” depinde de clasificarea LAU, valabile pentru statul membru la
1 ianuarie 2011. Adnotarea „N” identifică defalcarea care se referă la nivelul naţional.

Subdiviziunile pentru „zona geografică” servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal care se raportează la persoane (locul 
de reședinţă obișnuită). Ele pot fi utilizate și pentru a defalca, la nivel regional, orice total căruia nu i se aplică nici tematica
„locul de reședinţă obișnuită”, nici tematica „localizarea locului de muncă”.

În ceea ce privește defalcările pentru „zona geografică”, se utilizează versiunile clasificării unităţilor teritoriale de statistică 
(NUTS) și ale clasificării unităţilor administrative locale (Local Administrative Units - LAU) în vigoare la 1 ianuarie 2011.

tematică:  Localizarea locului de muncă

Localizarea locului de muncă este zona geografică în care o persoană care are în prezent un loc de muncă își exercită activi
tatea profesională.

Locul de muncă al celor care lucrează în principal la domiciliu este același cu locul lor de reședinţă obișnuită. Termenul
„muncă” se referă la activitatea realizată de un „angajat”, conform definiţiei din cadrul tematicii „statutul din punct de vedere 
al activităţii curente”. O persoană care lucrează „în principal” la domiciliu este o persoană care își petrece timpul de lucru în 
totalitate sau în cea mai mare parte la domiciliu și care petrece mai puţin timp sau deloc la un loc de muncă altul decât cel 
de la domiciliu.

Localizarea locului de muncă (1) LPW.N. LPW.L.

0. Total 0. 0.

1. Pe teritoriul statului membru 1. 1.

1.x. Toate regiunile NUTS 1 din statul membru 1.x.

1.x.x. Toate regiunile NUTS 2 din statul membru 1.x.x.

2. Nu pe teritoriul statului membru 2. 2.

3. Nu se aplică (nu lucrează) 3. 3.

(1) Codurile „1.x.” și „1.x.x.” depind de clasificarea NUTS valabilă pentru statul membru la 1 ianuarie 2011. Adnotarea „N” identifică defal
carea care se referă la nivelul naţional.

Subdiviziunile pentru „localizarea locului de muncă” servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la persoane.

În ceea ce privește defalcările pentru „localizarea locului de muncă”, se utilizează versiunea clasificării unităţilor teritoriale de 
statistică (NUTS) în vigoare la 1 ianuarie 2011.

tematică:  Localitatea

„Localitatea” este definită ca fiind un grup de populaţie distinct, și anume o zonă definită de un grup de populaţie care locu
iește în clădiri vecine unele faţă de altele sau alăturate. Astfel de clădiri:

(a) fie pot forma o zonă construită compactă, cu o dispunere a străzilor care poate fi identificată în mod clar; sau

(b) deși nu aparţin unei zone construite de acest tip, pot constitui un ansamblu de clădiri desemnate exclusiv printr-un 
nume de loc recunoscut la nivel local; sau

(c) deși nu îndeplinesc niciunul dintre cele două criterii de mai sus, pot constitui un ansamblu de clădiri, dintre care niciuna 
nu se află la o distanţă mai mare de 200 de metri de construcţia cea mai apropiată.

În aplicarea acestei definiţii, anumite utilizări ale terenurilor nu trebuie considerate ca întrerupând continuitatea unei zone 
construite. Categoriile în cauză includ: construcţii și instalaţii industriale și comerciale, parcuri publice, terenuri de joacă și 
grădini, terenuri de fotbal și alte terenuri de sport, cursuri de apă traversate de poduri, căi ferate, canaluri, parcări și alte infra
structuri de transport, precum și cimitire.
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Regiunile LAU 2 având o populaţie totală de mai puţin de 2 000 de persoane pot fi considerate o localitate.

„Locuitorii unei localităţi” sunt definiţi drept persoane care își au reședinţa obișnuită în localitatea respectivă.

O clădire dispersată trebuie inclusă în categoria care reprezintă numărul de persoane care își au reședinţa obișnuită în clădire.

Dimensiunea localităţii LOC.

0. Total 0.

1. 1 000 000 de locuitori sau mai mult 1.

2. 500 000 – 999 999 de locuitori 2.

3. 200 000 – 499 999 de locuitori 3.

4. 100 000 – 199 999 de locuitori 4.

5. 50 000 – 99 999 de locuitori 5.

6. 20 000 – 49 999 de locuitori 6.

7. 10 000 – 19 999 de locuitori 7.

8. 5 000 – 9 999 de locuitori 8.

9. 2 000 – 4 999 de locuitori 9.

10. 1 000 – 1 999 de locuitori 10.

11. 500 – 999 de locuitori 11.

12. 200 – 499 de locuitori 12.

13. mai puţin de 200 de locuitori 13.

Subdiviziunea „dimensiunea localităţii” servește la defalcarea oricărui total sau subtotal de unităţi care pot fi localizate în
„localităţi”, inclusiv orice total sau subtotal care se referă la persoane.

tematică: Sex

Sex SEX

0. Total 0.

1. Bărbaţi 1.

2. Femei 2.

Subdiviziunea „sex” servește la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la persoane.

tematică:  Vârstă

Se raportează vârsta atinsă la data de referinţă (vârsta în ani împliniţi).

Vârstă AGE.L. AGE.M. AGE.H.

0. Total 0. 0. 0.

1. sub 15 ani 1. 1. 1.

1.1. sub 5 ani 1.1. 1.1.

1.1.1 sub 1 an 1.1.1

1.1.2. 1 an 1.1.2.

1.1.3. 2 ani 1.1.3.

1.1.4. 3 ani 1.1.4.

1.1.5. 4 ani 1.1.5.

1.2. între 5 și 9 ani 1.2. 1.2.
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1.2.1. 5 ani 1.2.1.

1.2.2. 6 ani 1.2.2.

1.2.3. 7 ani 1.2.3.

1.2.4. 8 ani 1.2.4.

1.2.5. 9 ani 1.2.5.

1.3. între 10 și 14 ani 1.3. 1.3.

1.3.1. 10 ani 1.3.1.

1.3.2. 11 ani 1.3.2.

1.3.3. 12 ani 1.3.3.

1.3.4. 13 ani 1.3.4.

1.3.5. 14 ani 1.3.5.

2. între 15 și 29 ani 2. 2. 2.

2.1. între 15 și 19 ani 2.1. 2.1.

2.1.1. 15 ani 2.1.1.

2.1.2. 16 ani 2.1.2.

2.1.3. 17 ani 2.1.3.

2.1.4. 18 ani 2.1.4.

2.1.5. 19 ani 2.1.5.

2.2. între 20 și 24 ani 2.2. 2.2.

2.2.1. 20 de ani 2.2.1.

2.2.2. 21 de ani 2.2.2.

2.2.3. 22 de ani 2.2.3.

2.2.4. 23 de ani 2.2.4.

2.2.5. 24 de ani 2.2.5.

2.3. între 25 și 29 ani 2.3. 2.3.

2.3.1. 25 de ani 2.3.1.

2.3.2. 26 de ani 2.3.2.

2.3.3. 27 de ani 2.3.3.

2.3.4. 28 de ani 2.3.4.

2.3.5. 29 de ani 2.3.5.

3. între 30 și 49 ani 3. 3. 3.

3.1. între 30 și 34 ani 3.1. 3.1.

3.1.1. 30 de ani 3.1.1.

3.1.2. 31 de ani 3.1.2.

3.1.3. 32 de ani 3.1.3.

3.1.4. 33 de ani 3.1.4.

3.1.5. 34 de ani 3.1.5.

3.2. între 35 și 39 ani 3.2. 3.2.

3.2.1. 35 de ani 3.2.1.

3.2.2. 36 de ani 3.2.2.

3.2.3. 37 de ani 3.2.3.

3.2.4. 38 de ani 3.2.4.

3.2.5. 39 de ani 3.2.5.

3.3. între 40 și 44 ani 3.3. 3.3.

3.3.1. 40 de ani 3.3.1.
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3.3.2. 41 de ani 3.3.2.

3.3.3. 42 de ani 3.3.3.

3.3.4. 43 de ani 3.3.4.

3.3.5. 44 de ani 3.3.5.

3.4. între 45 și 49 ani 3.4. 3.4.

3.4.1. 45 de ani 3.4.1.

3.4.2. 46 de ani 3.4.2.

3.4.3. 47 de ani 3.4.3.

3.4.4. 48 de ani 3.4.4.

3.4.5. 49 de ani 3.4.5.

4. între 50 și 64 ani 4. 4. 4.

4.1. între 50 și 54 ani 4.1. 4.1.

4.1.1. 50 de ani 4.1.1.

4.1.2. 51 de ani 4.1.2.

4.1.3. 52 de ani 4.1.3.

4.1.4. 53 de ani 4.1.4.

4.1.5. 54 de ani 4.1.5.

4.2. între 55 și 59 ani 4.2. 4.2.

4.2.1. 55 de ani 4.2.1.

4.2.2. 56 de ani 4.2.2.

4.2.3. 57 de ani 4.2.3.

4.2.4. 58 de ani 4.2.4.

4.2.5. 59 de ani 4.2.5.

4.3. între 60 și 64 ani 4.3. 4.3.

4.3.1. 60 de ani 4.3.1.

4.3.2. 61 de ani 4.3.2.

4.3.3. 62 de ani 4.3.3.

4.3.4. 63 de ani 4.3.4.

4.3.5. 64 de ani 4.3.5.

5. între 65 și 84 ani 5. 5. 5.

5.1. între 65 și 69 ani 5.1. 5.1.

5.1.1. 65 de ani 5.1.1.

5.1.2. 66 de ani 5.1.2.

5.1.3. 67 de ani 5.1.3.

5.1.4. 68 de ani 5.1.4.

5.1.5. 69 de ani 5.1.5.

5.2. între 70 și 74 ani 5.2. 5.2.

5.2.1. 70 de ani 5.2.1.

5.2.2. 71 de ani 5.2.2.

5.2.3. 72 de ani 5.2.3.

5.2.4. 73 de ani 5.2.4.

5.2.5. 74 de ani 5.2.5.

5.3. între 75 și 79 ani 5.3. 5.3.

5.3.1. 75 de ani 5.3.1.

5.3.2. 76 de ani 5.3.2.
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5.3.3. 77 de ani 5.3.3.

5.3.4. 78 de ani 5.3.4.

5.3.5. 79 de ani 5.3.5.

5.4. între 80 și 84 ani 5.4. 5.4.

5.4.1. 80 de ani 5.4.1.

5.4.2. 81 de ani 5.4.2.

5.4.3. 82 de ani 5.4.3.

5.4.4. 83 de ani 5.4.4.

5.4.5. 84 de ani 5.4.5.

6. 85 de ani și peste 6. 6. 6.

6.1. între 85 și 89 ani 6.1. 6.1.

6.1.1. 85 de ani 6.1.1.

6.1.2. 86 de ani 6.1.2.

6.1.3. 87 de ani 6.1.3.

6.1.4. 88 de ani 6.1.4.

6.1.5. 89 de ani 6.1.5.

6.2. între 90 și 94 ani 6.2. 6.2.

6.2.1. 90 de ani 6.2.1.

6.2.2. 91 de ani 6.2.2.

6.2.3. 92 de ani 6.2.3.

6.2.4. 93 de ani 6.2.4.

6.2.5. 94 de ani 6.2.5.

6.3. între 95 și 99 ani 6.3. 6.3.

6.3.1. 95 de ani 6.3.1.

6.3.2. 96 de ani 6.3.2.

6.3.3. 97 de ani 6.3.3.

6.3.4. 98 de ani 6.3.4.

6.3.5. 99 de ani 6.3.5.

6.4. 100 de ani și peste 6.4. 6.4.

Subdiviziunile pentru „vârstă” servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la persoane.

tematică: Starea civilă legală

Starea civilă este definită drept situaţia conjugală (legală) a unui individ în legătură cu legile (sau obiceiurile) privind căsătoria
care sunt în vigoare în ţară (și anume, situaţia de drept).

O persoană este clasificată în funcţie de starea sa civilă legală cea mai recentă la data de referinţă.

Statele membre comunică date privind parteneriatele înregistrate dacă posedă un cadru juridic reglementând parteneriatele
care:

(a) implică obligaţii conjugale legale între două persoane și

(b) nu sunt căsătorii și

(c) împiedică o persoană care este căsătorită sau care are obligaţii legale ce rezultă dintr-un astfel de parteneriat să se anga
jeze să contracteze obligaţii juridice care rezultă dintr-o nouă căsătorie sau dintr-un alt parteneriat de același tip cu o
persoană diferită.
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Starea civilă legală LMS.

0. Total 0.

1. Nu a fost căsătorit(ă) niciodată și nu a fost niciodată într-un parteneriat înregistrat 1.

2. Căsătorit(ă) 2.

2.1. Căsătorit(ă) cu o persoană de sex opus (opţional) 2.1.

2.2. Căsătorit(ă) cu o persoană de același sex (opţional) 2.2.

3. Văduv(ă) [și nu recăsătorit(ă) sau într-un parteneriat înregistrat] 3.

4. Divorţat(ă) [și nu recăsătorit(ă) sau într-un parteneriat înregistrat] 4.

5. Într-un parteneriat înregistrat 5.

5.1. Într-un parteneriat înregistrat cu o persoană de sex opus (opţional) 5.1.

5.2. Într-un parteneriat înregistrat cu o persoană de același sex (opţional) 5.2.

6. Parteneriat înregistrat încheiat cu decesul partenerului [și nu recăsătorit(ă) sau într-un nou parteneriat înre
gistrat]

6.

7. Parteneriat înregistrat dizolvat legal [și nu recăsătorit(ă) sau într-un nou parteneriat înregistrat] 7.

8. Nu se menţionează 8.

Subdiviziunea „starea civilă legală” servește la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la persoane.

În statele membre în care legislaţia prevede că partenerii căsătoriţi pot fi „separaţi legal”, aceste persoane sunt clasificate la
rubrica „căsătorit(ă)” (LMS.2.).

tematică: Statutul din punct de vedere al activităţii curente

„Statutul din punct de vedere al activităţii curente” este raportul care există între o persoană și activitatea economică în cur
sul unei perioade de referinţă de o săptămână, care poate fi fie o săptămână calendaristică specificată, recentă, fixă, fie ultima
săptămână calendaristică completă, fie ultimele șapte zile anterioare recensământului.

„Populaţia activă în prezent din punct de vedere economic” cuprinde toate persoanele care îndeplinesc cerinţele pentru a fi
incluse în categoria persoanelor care au un loc de muncă sau în cea a șomerilor.

„Angajaţii” reprezintă toate persoanele care au 15 ani sau mai mult și care, în cursul perioadei de referinţă de o săptămână:

(a) au efectuat cel puţin o oră de lucru în vederea obţinerii unei remunerări sau a unui beneficiu în bani sau în natură sau

(b) erau temporar absente de la un loc de muncă unde lucraseră deja și în raport cu care au menţinut o legătură formală
sau de la o activitate independentă.

Angajaţii care lipsesc temporar de la locul lor de muncă sunt consideraţi ca având un loc de muncă remunerat, cu condiţia
ca aceștia să aibă o legătură formală cu locul de muncă. Posibile motive pentru astfel de absenţe temporare sunt:

(a) boală sau accident; sau

(b) concediu sau vacanţă; sau

(c) conflict de muncă sau grevă; sau

(d) concediu de studii sau de formare; sau

(e) concediu de maternitate sau parental; sau

(f) reducerea activităţii economice; sau

(g) dezorganizarea sau suspendarea temporară a lucrului din diverse cauze: condiţii meteorologice defavorabile, defecţiuni
mecanice sau electrice sau lipsa de materii prime sau combustibil; sau

(h) orice altă absenţă temporară, autorizată sau nu.
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Legătura formală cu locul de muncă este determinată pe baza unuia sau mai multora dintre criteriile următoare:

(a) plata neîntreruptă a salariului; sau

(b) o asigurare de revenire la locul de muncă la sfârșitul situaţiei de excepţie sau un acord cu privire la data revenirii; sau

(c) durata absenţei de la locul de muncă care, după cum este cazul, poate fi perioada în care lucrătorii primesc o indem
nizaţie fără obligaţia de a accepta un alt loc de muncă.

Persoanele care exercită o activitate independentă (cu excepţia lucrătorilor familiali care colaborează în cadrul întreprinderii
familiale) sunt considerate ca fiind „angajate” dacă au lucrat ca atare în cursul săptămânii de referinţă sau dacă sunt temporar
absente de la locul de muncă și, în acest timp, întreprinderea lor continuă să existe.

Lucrătorii familiali care colaborează în cadrul întreprinderii familiale sunt consideraţi ca fiind „angajaţi” dacă au lucrat ca
atare în cursul săptămânii de referinţă.

„Șomerii” reprezintă toate persoanele în vârstă de 15 ani sau mai mult care erau:

(a) „fără un loc de muncă”, și anume, care nu aveau un loc de muncă remunerat și nici nu desfășurau o activitate inde
pendentă în cursul săptămânii de referinţă; precum și

(b) „în prezent disponibile să muncească”, și anume, erau disponibile pentru un loc de muncă remunerat sau pentru
a desfășura o activitate independentă în cursul săptămânii de referinţă și în cursul celor două săptămâni ulterioare;
precum și

(c) „în căutarea unui loc de muncă”, și anume, care luaseră măsuri specifice pentru căutarea unui loc de muncă remunerat
sau unei activităţi independente în cursul celor patru săptămâni care se încheiau cu săptămâna de referinţă.

Categoria „Inactiv în prezent din punct de vedere economic” include persoane care nu au împlinit vârsta minimă necesară,
la nivel naţional, pentru a exercita o activitate economică.

Atribuind fiecărei persoane un singur tip de statut din punct de vedere al activităţii, se acordă prioritate statutului „persoa
nelor care au un loc de muncă”, faţă de cel al „șomerilor”, și statutului „șomerilor”, faţă de cel al „persoanelor inactive din
punct de vedere economic”.

Statutul din punct de vedere al activităţii curente CAS.L. CAS.H.

0. Total 0. 0.

1. Persoane active în prezent din punct de vedere economic 1. 1.

1.1. Angajaţi 1.1. 1.1.

1.2. Șomeri 1.2. 1.2.

1.2.1. Șomeri care au ocupat anterior un loc de muncă 1.2.1.

1.2.2. Șomeri care nu au lucrat niciodată 1.2.2.

2. Persoane inactive în prezent din punct de vedere economic 2. 2.

2.1. Persoane care nu au împlinit vârsta minimă necesară, la nivel naţional, pentru a exer
cita o activitate economică

2.1.

2.2. Pensionari și rentieri 2.2.

2.3. Studenţi (inactivi din punct de vedere economic) 2.3.

2.4. Persoane casnice și altele 2.4.

2.4.1. Persoane casnice (opţional) 2.4.1.

2.4.2. Altele (opţional) 2.4.2.

3. Nu se menţionează 3. 3.

Subdiviziunile pentru „statutul din punct de vedere al activităţii curente” servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal care
se referă la persoane.

Atribuind fiecărei persoane inactive în prezent din punct de vedere economic un singur tip de statut din punct de vedere al
activităţii, se acordă prioritate statutului „persoanelor care nu au împlinit vârsta minimă necesară, la nivel naţional, pentru a
exercita o activitate economică”, faţă de cel al „pensionarilor și rentierilor”, statutului „pensionarilor și rentierilor” faţă de cel
al „studenţilor (inactivi din punct de vedere economic)” și statutului „studenţilor (inactivi din punct de vedere economic)”
faţă de cel al „persoanelor casnice și altor tipuri de persoane”.
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Categoria „studenţi (inactivi din punct de vedere economic)” (CAS.H.2.3.) cuprinde, prin urmare, studenţii din învăţământul
secundar și terţiar care:

— au împlinit vârsta minimă necesară, la nivel naţional, pentru a exercita o activitate economică sau au depășit această
vârstă și

— sunt inactivi din punct de vedere economic și

— nu primesc o pensie și nici o rentă.

tematică: Ocupaţia

„Ocupaţia” se referă la tipul de activitate efectuată la locul de muncă. „Tipul de activitate” este definit de principalele sarcini
și îndatoriri la locul de muncă.

Clasificarea unei persoane în cadrul defalcărilor tematicilor „Ocupaţia”, „Sectorul” și „Statutul profesional” se bazează pe
același loc de muncă. Persoanelor care au mai mult de un loc de muncă li se atribuie o ocupaţie pe baza locului lor de muncă
principal, care trebuie identificat în funcţie de:

(1) timpul petrecut la locul de muncă sau, dacă nu sunt disponibile date în acest sens,

(2) veniturile primite.

Ocupaţia OCC.

0. Total 0.

1. Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători și
funcţionari superiori din unităţile economico-sociale și politice

1.

2. Specialiști cu ocupaţii intelectuale și știinţifice 2.

3. Tehnicieni, maiștri și asimilaţi 3.

4. Funcţionari administrativi 4.

5. Lucrători operativi în servicii și comerţ 5.

6. Agricultori și lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură și pescuit 6.

7. Meșteșugari și lucrători în meserii de tip artizanal 7.

8. Operatori și asamblori la mașini și instalaţii 8.

9. Muncitori necalificaţi 9.

10. Forţele armate 10.

11. Nu se menţionează 11.

12. Nu se aplică 12.

Subdiviziunea „ocupaţia” servește la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la persoane.

Persoanele cu vârsta de 15 ani sau mai mult care erau:

— angajate în cursul săptămânii de referinţă sau

— șomere în cursul săptămânii de referinţă, dar care au ocupat deja un loc de muncă

sunt clasificate într-o singură categorie între OCC.1. și OCC.11., în funcţie de ocupaţia exercitată în cadrul celui mai recent
loc de muncă. Categoriile OCC.1. - OCC.10. din defalcarea „ocupaţia” enumeră cele 10 grupe majore din clasificarea ISCO-08
(COM).

În cazul în care denumirea categoriilor din clasificarea ISCO (COM) în vigoare la 1  ianuarie 2011 diferă de cea utilizată în
categoriile OCC.1. - OCC.10., se utilizează denumirea clasificării ISCO (COM) în vigoare la 1 ianuarie 2011.

Persoanele cu vârsta sub 15 ani, precum și persoanele cu vârsta de 15 ani și peste 15 ani care erau:

— inactive din punct de vedere economic în cursul săptămânii de referinţă sau

— șomere, care nu au mai lucrat niciodată (și anume, nu au avut niciodată un loc de muncă)

sunt clasificate în categoria „nu se aplică” (OCC.12.).
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tematică:  Sectorul (ramura de activitate economică)

„Sectorul (ramura de activitate economică)” se referă la tipul de producţie sau activitate al instituţiei sau al unităţii similare în
care se află locul de muncă al unei persoane active în prezent din punct de vedere economic. Pentru persoanele care sunt
recrutate sau angajate de o întreprindere dar care au își locul de muncă într-o altă întreprindere („lucrători interimari”, „lucră
tori detașaţi”), se declară sectorul (ramura de activitate economică) instituţiei sau unităţii similare unde se află efectiv locul de
muncă.

Clasificarea unei persoane în cadrul defalcărilor tematicilor „Ocupaţia”, „Sectorul” și „Statutul profesional” se bazează pe
același loc de muncă. Persoanelor care au mai mult de un loc de muncă li se atribuie un sector (ramură de activitate eco
nomică) pe baza locului lor de muncă principal, care trebuie identificat în funcţie de:

— timpul petrecut la locul de muncă sau, dacă nu sunt disponibile date în acest sens,

— veniturile primite.

Sectorul (ramura de activitate economică) IND.L. IND.H.

0. Total 0. 0.

1. Agricultură, silvicultură și pescuit 1. 1.

2. Industria manufacturieră, minieră și extractivă și alte industrii 2. 2.

2.1. Industria minieră și extractivă 2.1.

2.2. Industria manufacturieră 2.2.

2.3. Furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a aburului și aerului condiţionat 2.3.

2.4. Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activităţi de gestionare a deșeurilor și de
depoluare

2.4.

3. Construcţii 3. 3.

4. Comerţul cu ridicata și cu amănuntul, transport și depozitare, activităţi legate de servicii de
cazare și alimentaţie publică

4. 4.

4.1. Comerţul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și a motocicletelor 4.1.

4.2. Transporturi și depozitare 4.2.

4.3. Activităţi legate de servicii de cazare și alimentaţie publică 4.3.

5. Informare și comunicare 5. 5.

6. Activităţi financiare și de asigurări 6. 6.

7. Activităţi imobiliare 7. 7.

8. Activităţi profesionale, știinţifice, tehnice, de servicii administrative și de asistenţă 8. 8.

8.1. Activităţi specializate, știinţifice și tehnice 8.1.

8.2. Activităţi de servicii administrative și de asistenţă 8.2.

9. Administraţie publică, apărare, educaţie, activităţi privind sănătatea umană și asistenţa socială 9. 9.

9.1. Administraţie publică și apărare; asigurări sociale obligatorii 9.1.

9.2. Educaţie 9.2.

9.3. Activităţi privind sănătatea umană și asistenţa socială 9.3.

10. Alte servicii 10. 10.

10.1. Arte, spectacole și activităţi recreative 10.1.

10.2. Alte activităţi de servicii 10.2.

10.3. Activităţi ale gospodăriilor în calitate de angajatori; activităţi nediferenţiate ale gos
podăriilor în calitate de producători de bunuri și servicii pentru uz propriu

10.3.

10.4. Activităţi ale organizaţiilor și organismelor extrateritoriale 10.4.

11. Nu se menţionează 11. 11.

12. Nu se aplică 12. 12.
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Subdiviziunea „sectorul (ramura de activitate economică)” servește la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la
persoane.

Persoanele cu vârsta de 15 ani sau mai mult care erau:

— angajate în cursul săptămânii de referinţă sau

— șomere în cursul săptămânii de referinţă, dar care au ocupat deja un loc de muncă

sunt clasificate în categoriile IND.L.1. - IND.L.10. și, respectiv, IND.H.1. - IND.H.10.4., în funcţie de sectorul în care au lucrat
în cadrul celui mai recent loc de muncă. Categoriile IND.H.1. - IND.H.10.4. din defalcarea „sectorul (ramura de activitate
economică)” reiau cele 21 de secţiuni din clasificarea NACE Rev. 2, precum și agregatele adecvate.

În cazul în care denumirea secţiunilor din clasificarea NACE în vigoare la 1 ianuarie 2011 diferă de cea utilizată în defalcarea
„sectorul (ramura de activitate economică)”, se utilizează denumirea clasificării NACE în vigoare la 1 ianuarie 2011.

Persoanele cu vârsta sub 15 ani, precum și persoanele cu vârsta de 15 ani și peste 15 ani care erau:

— inactive din punct de vedere economic în cursul săptămânii de referinţă sau

— șomere, care nu au mai lucrat niciodată (și anume, nu au avut niciodată un loc de muncă)

sunt clasificate în categoria „nu se aplică” (IND.L.12., IND.H.12.).

tematică:  Statutul profesional

Un „angajat” este o persoană care ocupă „un loc de muncă remunerat”, și anume un loc de muncă pentru care contractul de
angajare explicit sau implicit asigură titularului său o remuneraţie de bază, care este independentă de venitul unităţii pentru
care acesta (aceasta) lucrează (această unitate poate fi o societate, o instituţie non-profit, o administraţie publică sau o gos
podărie). Persoanele care ocupă „un loc de muncă remunerat” își primesc în mod normal remuneraţia sub formă de indem
nizaţii și salarii, însă pot fi plătite și prin comisioane din vânzări, plată la normă, prime sau plată în natură, cum ar fi alimente,
cazare sau formare. Instrumentele, mijloacele de producţie, sistemele de informare și/sau sediile utilizate de salariat pot apar
ţine în totalitate sau parţial altora și salariatul poate lucra sub supravegherea directă a proprietarului (proprietarilor) sau a
persoanelor angajate de acesta (aceștia) sau în conformitate cu orientările stricte stabilite de acesta (aceștia).

Un „angajator” este o persoană care, lucrând pe cont propriu sau cu un număr mic de parteneri, ocupă un loc de muncă prin
care exercită o „activitate independentă” și, în această calitate, a angajat pe o bază continuă (care include săptămâna de refe
rinţă), una sau mai multe persoane care să lucreze pentru el/ea ca „angajaţi”. Angajatorul adoptă deciziile operaţionale care
afectează întreprinderea sau deleagă adoptarea deciziilor respective, păstrând însă responsabilitatea pentru bunăstarea
întreprinderii.

Dacă o persoană este în același timp angajator și angajat, el/ea va fi încadrat(ă) într-o singură categorie, în funcţie de:

— timpul petrecut la locul de muncă sau, dacă nu sunt disponibile date în acest sens,

— veniturile primite.

Un „lucrător independent” este o persoană care, lucrând pe cont propriu sau cu unul sau câţiva parteneri, ocupă un loc de
muncă prin care exercită o „activitate independentă” și care nu a angajat pe o bază continuă (care include săptămâna de refe
rinţă), niciun „angajat”.

Un „lucrător familial care colaborează la întreprinderea familială” este o persoană care

— ocupă un loc de muncă prin care exercită o „activitate independentă” într-o întreprindere orientată către piaţă, gestio
nată de o persoană înrudită care locuiește în aceeași gospodărie și

— nu poate fi considerată drept partener (și anume, un angajator sau un lucrător pe cont propriu), deoarece gradul său de
angajament în funcţionarea întreprinderii, raportat la timpul de lucru sau alţi factori care trebuie determinaţi în funcţie
de situaţia naţională, nu este comparabil cu cel al persoanei care conduce întreprinderea.

Un „membru al unei cooperative de producţie” este o persoană care ocupă un loc de muncă prin care exercită o „activitate inde
pendentă” într-o unitate organizată sub formă de cooperativă, în care fiecare membru participă pe picior de egalitate cu alţi
membri la luarea de decizii privind organizarea producţiei, vânzările și/sau alte activităţi, investiţiile și repartizarea benefici
ilor între membri.
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Clasificarea unei persoane în cadrul defalcărilor tematicilor „Ocupaţia”, „Sectorul” și „Statutul profesional” se bazează pe
același loc de muncă. Persoanelor care au mai mult de un loc de muncă li se atribuie o ocupaţie pe baza locului lor de muncă
principal, care trebuie identificat în funcţie de:

— timpul petrecut la locul de muncă sau, dacă nu sunt disponibile date în acest sens,

— veniturile primite.

Statutul profesional SIE.

0. Total 0.

1. Angajaţi 1.

2. Angajatori 2.

3. Lucrători pe cont propriu 3.

4. Alţii („Lucrători familiali care colaborează la întreprinderea familială” și „Membri ai unor cooperative de
producţie”)

4.

4.1. Lucrători familiali care colaborează la întreprinderea familială (opţional) 4.1.

4.2. Membri ai unor cooperative de producţie (opţional) 4.2.

5. Nu se menţionează 5.

6. Nu se aplică 6.

Subdiviziunea „statutul profesional” servește la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la persoane.

Persoanele cu vârsta de 15 ani sau mai mult care erau:

— angajate în cursul săptămânii de referinţă sau

— șomere în cursul săptămânii de referinţă, dar care au ocupat deja un loc de muncă

sunt clasificate într-o singură categorie între SIE.1. și SIE.5., în funcţie de statutul profesional în cadrul celui mai recent loc
de muncă.

Persoanele cu vârsta sub 15 ani, precum și persoanele cu vârsta de 15 ani și peste 15 ani care erau:

— inactive din punct de vedere economic în cursul săptămânii de referinţă sau

— șomere, care nu au mai lucrat niciodată (și anume, nu au avut niciodată un loc de muncă)

sunt clasificate în categoria „nu se aplică” (SIE.6.).

tematică:  Nivelul de studii

Nivelul de studii se referă la cel mai înalt nivel atins cu succes în sistemul educativ al ţării în care a avut lor procesul educativ.
Orice educaţie relevantă pentru atingerea unui nivel se ia în considerare, chiar dacă procesul educativ a avut loc în afara
școlilor și a universităţilor.

Nivelul de studii (cel mai înalt nivel atins) EDU.

0. Total 0.

1. Nicio educaţie formală 1.

2. Nivelul 1 ISCED. Învăţământ primar 2.

3. Nivelul 2 ISCED. Învăţământ secundar inferior 3.

4. Nivelul 3 ISCED. Învăţământ secundar superior 4.

5. Nivelul 4 ISCED. Învăţământ post-liceal non-universitar 5.

6. Nivelul 5 ISCED. Primul ciclu de învăţământ superior 6.

7. Nivelul 6 ISCED. Al doilea ciclu de învăţământ superior 7.

8. Nu se menţionează (persoane în vârstă de 15 ani sau mai mult) 8.

9. Nu se aplică (persoane cu vârsta sub 15 ani) 9.
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Subdiviziunea „nivelul de studii (cel mai înalt nivel atins)” servește la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la
persoane.

Persoanele în vârstă de 15 ani sau mai mult sunt clasificate doar în una dintre categorii între EDU.1. și EDU.8., în funcţie de
nivelul lor de studii (cel mai înalt nivel atins). Persoanele cu vârsta sub 15 ani sunt clasificate la rubrica „nu se aplică” (EDU.9.).

În cazul în care denumirea categoriilor din clasificarea ISCED în vigoare la 1  ianuarie 2011 diferă de cea utilizată în cat
egoriile EDU.2. - EDU.7., se utilizează denumirea clasificării ISCED în vigoare la 1 ianuarie 2011.

tematică: Ţara/locul nașterii

Informaţiile privind „locul nașterii” se colectează în funcţie de locul de reședinţă obișnuită al mamei în momentul nașterii
sau, dacă nu sunt disponibile informaţii în acest sens, în funcţie de locul în care a survenit nașterea.

Informaţiile privind ţara nașterii se colectează pe baza frontierelor internaţionale existente la 1 ianuarie 2011.

„Stat membru al UE” înseamnă o ţară care este membră a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2011.

Ţara/locul nașterii POB.L. POB.M. POB.H.

0. Total 0. 0. 0.

1. Locul nașterii în ţara declarantă 1. 1. 1.

2. Locul nașterii în afara ţării declarante 2. 2. 2.

2.1. Alt stat membru al UE 2.1. 2.1. 2.1.

2.1.01. Belgia 2.1.01.

2.1.02. Bulgaria 2.1.02.

2.1.03. Republica Cehă 2.1.03.

2.1.04. Danemarca 2.1.04.

2.1.05. Germania 2.1.05.

2.1.06. Estonia 2.1.06.

2.1.07. Irlanda 2.1.07.

2.1.08. Grecia 2.1.08.

2.1.09. Spania 2.1.09.

2.1.10. Franţa 2.1.10.

2.1.11. Italia 2.1.11.

2.1.12. Cipru 2.1.12.

2.1.13. Letonia 2.1.13.

2.1.14. Lituania 2.1.14.

2.1.15. Luxemburg 2.1.15.

2.1.16. Ungaria 2.1.16.

2.1.17. Malta 2.1.17.

2.1.18. Ţările de Jos 2.1.18.

2.1.19. Austria 2.1.19.

2.1.20. Polonia 2.1.20.

2.1.21. Portugalia 2.1.21.

2.1.22. România 2.1.22.

2.1.23. Slovenia 2.1.23.

2.1.24. Slovacia 2.1.24.

2.1.25. Finlanda 2.1.25.

2.1.26. Suedia 2.1.26.
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2.1.27. Regatul Unit 2.1.27.

2.2. În afara UE 2.2. 2.2. 2.2.

2.2.1. În afara UE, însă în Europa 2.2.1. 2.2.1.

2.2.1.01. Albania 2.2.1.01.

2.2.1.02. Andora 2.2.1.02.

2.2.1.03. Belarus 2.2.1.03.

2.2.1.04. Croaţia 2.2.1.04.

2.2.1.05. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (1) 2.2.1.05.

2.2.1.06. Gibraltar 2.2.1.06.

2.2.1.07. Guernesey 2.2.1.07.

2.2.1.08. Islanda 2.2.1.08.

2.2.1.09. Insula Man 2.2.1.09.

2.2.1.10. Jersey 2.2.1.10.

2.2.1.11. Kosovo (Rezoluţia 1244/99 a Consiliului de secu
ritate al ONU)

2.2.1.11.

2.2.1.12. Liechtenstein 2.2.1.12.

2.2.1.13. Moldova 2.2.1.13.

2.2.1.14. Monaco 2.2.1.14.

2.2.1.15. Muntenegru 2.2.1.15.

2.2.1.16. Norvegia 2.2.1.16.

2.2.1.17. Bosnia și Herţegovina 2.2.1.17.

2.2.1.18. Federaţia Rusă 2.2.1.18.

2.2.1.19. San Marino 2.2.1.19.

2.2.1.20. Sark 2.2.1.20.

2.2.1.21. Serbia 2.2.1.21.

2.2.1.22. Elveţia 2.2.1.22.

2.2.1.23. Ucraina 2.2.1.23.

2.2.1.24. Cetatea Vaticanului 2.2.1.24.

2.2.1.25. Insulele Feroe 2.2.1.25.

2.2.2. Africa 2.2.2. 2.2.2.

2.2.2.01. Algeria 2.2.2.01.

2.2.2.02. Angola 2.2.2.02.

2.2.2.03. Benin 2.2.2.03.

2.2.2.04. Botswana 2.2.2.04.

2.2.2.05. Burkina Faso 2.2.2.05.

2.2.2.06. Burundi 2.2.2.06.

2.2.2.07. Camerun 2.2.2.07.

2.2.2.08. Capul Verde 2.2.2.08.

2.2.2.09. Republica Centrafricană 2.2.2.09.

2.2.2.10. Ciad 2.2.2.10.

2.2.2.11. Comore 2.2.2.11.

2.2.2.12. Congo 2.2.2.12.

2.2.2.13. Côte d’Ivoire 2.2.2.13.

2.2.2.14. Republica Democratică Congo 2.2.2.14.

2.2.2.15. Djibouti 2.2.2.15.
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2.2.2.16. Egipt 2.2.2.16.

2.2.2.17. Guineea Ecuatorială 2.2.2.17.

2.2.2.18. Eritreea 2.2.2.18.

2.2.2.19. Etiopia 2.2.2.19.

2.2.2.20. Gabon 2.2.2.20.

2.2.2.21. Gambia 2.2.2.21.

2.2.2.22. Ghana 2.2.2.22.

2.2.2.23. Guineea 2.2.2.23.

2.2.2.24. Guineea Bissau 2.2.2.24.

2.2.2.25. Kenya 2.2.2.25.

2.2.2.26. Lesotho 2.2.2.26.

2.2.2.27. Liberia 2.2.2.27.

2.2.2.28. Libia 2.2.2.28.

2.2.2.29. Madagascar 2.2.2.29.

2.2.2.30. Malawi 2.2.2.30.

2.2.2.31. Mali 2.2.2.31.

2.2.2.32. Mauritania 2.2.2.32.

2.2.2.33. Mauritius 2.2.2.33.

2.2.2.34. Mayotte 2.2.2.34.

2.2.2.35. Maroc 2.2.2.35.

2.2.2.36. Mozambic 2.2.2.36.

2.2.2.37. Namibia 2.2.2.37.

2.2.2.38. Niger 2.2.2.38.

2.2.2.39. Nigeria 2.2.2.39.

2.2.2.40. Rwanda 2.2.2.40.

2.2.2.41. Sfânta Elena 2.2.2.41.

2.2.2.42. São Tomé și Principe 2.2.2.42.

2.2.2.43. Senegal 2.2.2.43.

2.2.2.44. Seychelles 2.2.2.44.

2.2.2.45. Sierra Leone 2.2.2.45.

2.2.2.46. Somalia 2.2.2.46.

2.2.2.47. Africa de Sud 2.2.2.47.

2.2.2.48. Sudan 2.2.2.48.

2.2.2.49. Swaziland 2.2.2.49.

2.2.2.50. Togo 2.2.2.50.

2.2.2.51. Tunisia 2.2.2.51.

2.2.2.52. Uganda 2.2.2.52.

2.2.2.53. Tanzania 2.2.2.53.

2.2.2.54. Zambia 2.2.2.54.

2.2.2.55. Zimbabwe 2.2.2.55.

2.2.3. Caraibi, America de sud sau centrală 2.2.3. 2.2.3.

2.2.3.01. Anguilla 2.2.3.01.

2.2.3.02. Antigua și Barbuda 2.2.3.02.

2.2.3.03. Argentina 2.2.3.03.

2.2.3.04. Aruba 2.2.3.04.
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2.2.3.05. Bahamas 2.2.3.05.

2.2.3.06. Barbados 2.2.3.06.

2.2.3.07. Belize 2.2.3.07.

2.2.3.08. Bermuda 2.2.3.08.

2.2.3.09. Bolivia 2.2.3.09.

2.2.3.10. Brazilia 2.2.3.10.

2.2.3.11. Insulele Virgine Britanice 2.2.3.11.

2.2.3.12. Insulele Caiman 2.2.3.12.

2.2.3.13. Chile 2.2.3.13.

2.2.3.14. Columbia 2.2.3.14.

2.2.3.15. Costa Rica 2.2.3.15.

2.2.3.16. Cuba 2.2.3.16.

2.2.3.17. Dominica 2.2.3.17.

2.2.3.18. Republica Dominicană 2.2.3.18.

2.2.3.19. Ecuador 2.2.3.19.

2.2.3.20. El Salvador 2.2.3.20.

2.2.3.21. Insulele Falkland (Malvine) 2.2.3.21.

2.2.3.22. Teritoriile Australe Franceze 2.2.3.22.

2.2.3.23. Grenada 2.2.3.23.

2.2.3.24. Guatemala 2.2.3.24.

2.2.3.25. Guyana 2.2.3.25.

2.2.3.26. Haiti 2.2.3.26.

2.2.3.27. Honduras 2.2.3.27.

2.2.3.28. Jamaica 2.2.3.28.

2.2.3.29. Mexic 2.2.3.29.

2.2.3.30. Montserrat 2.2.3.30.

2.2.3.31. Antilele Olandeze 2.2.3.31.

2.2.3.32. Nicaragua 2.2.3.32.

2.2.3.33. Panama 2.2.3.33.

2.2.3.34. Paraguay 2.2.3.34.

2.2.3.35. Peru 2.2.3.35.

2.2.3.36. Saint Barthélemy 2.2.3.36.

2.2.3.37. Saint Kitts și Nevis 2.2.3.37.

2.2.3.38. Saint Lucia 2.2.3.38.

2.2.3.39. Saint Martin 2.2.3.39.

2.2.3.40. Saint-Pierre și Miquelon 2.2.3.40.

2.2.3.41. Saint Vincent și Grenadine 2.2.3.41.

2.2.3.42. Suriname 2.2.3.42.

2.2.3.43. Trinidad și Tobago 2.2.3.43.

2.2.3.44. Insulele Turks și Caicos 2.2.3.44.

2.2.3.45. Uruguay 2.2.3.45.

2.2.3.46. Venezuela 2.2.3.46.

2.2.4. America de Nord 2.2.4. 2.2.4.

2.2.4.01. Canada 2.2.4.01.

2.2.4.02. Groenlanda 2.2.4.02.
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2.2.4.03. Statele Unite ale Americii 2.2.4.03.

2.2.5. Asia 2.2.5. 2.2.5.

2.2.5.01. Afghanistan 2.2.5.01.

2.2.5.02. Armenia 2.2.5.02.

2.2.5.03. Azerbaidjan 2.2.5.03.

2.2.5.04. Bahrain 2.2.5.04.

2.2.5.05. Bangladesh 2.2.5.05.

2.2.5.06. Bhutan 2.2.5.06.

2.2.5.07. Brunei 2.2.5.07.

2.2.5.08. Cambodgia 2.2.5.08.

2.2.5.09. China 2.2.5.09.

2.2.5.10. Georgia 2.2.5.10.

2.2.5.11. India 2.2.5.11.

2.2.5.12. Indonezia 2.2.5.12.

2.2.5.13. Irak 2.2.5.13.

2.2.5.14. Iran 2.2.5.14.

2.2.5.15. Israel 2.2.5.15.

2.2.5.16. Japonia 2.2.5.16.

2.2.5.17. Iordania 2.2.5.17.

2.2.5.18. Kazahstan 2.2.5.18.

2.2.5.19. Coreea de Nord 2.2.5.19.

2.2.5.20. Coreea de Sud 2.2.5.20.

2.2.5.21. Kuweit 2.2.5.21.

2.2.5.22. Kârgâzstan 2.2.5.22.

2.2.5.23. Laos 2.2.5.23.

2.2.5.24. Liban 2.2.5.24.

2.2.5.25. Malaysia 2.2.5.25.

2.2.5.26. Maldive 2.2.5.26.

2.2.5.27. Mongolia 2.2.5.27.

2.2.5.28. Myanmar 2.2.5.28.

2.2.5.29. Nepal 2.2.5.29.

2.2.5.30. Oman 2.2.5.30.

2.2.5.31. Pakistan 2.2.5.31.

2.2.5.32. Filipine 2.2.5.32.

2.2.5.33. Qatar 2.2.5.33.

2.2.5.34. Arabia Saudită 2.2.5.34.

2.2.5.35. Singapore 2.2.5.35.

2.2.5.36. Sri Lanka 2.2.5.36.

2.2.5.37. Siria 2.2.5.37.

2.2.5.38. Taiwan, provincia chineză 2.2.5.38.

2.2.5.39. Tadjikistan 2.2.5.39.

2.2.5.40. Thailanda 2.2.5.40.

2.2.5.41. Timorul de Est 2.2.5.41.

2.2.5.42. Turcia 2.2.5.42.

2.2.5.43. Turkmenistan 2.2.5.43.
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2.2.5.44. Emiratele Arabe Unite 2.2.5.44.

2.2.5.45. Uzbekistan 2.2.5.45.

2.2.5.46. Vietnam 2.2.5.46.

2.2.5.47. Yemen 2.2.5.47.

2.2.6. Oceania 2.2.6. 2.2.6.

2.2.6.01. Australia 2.2.6.01.

2.2.6.02. Statele Federate ale Microneziei 2.2.6.02.

2.2.6.03. Fiji 2.2.6.03.

2.2.6.04. Polinezia Franceză 2.2.6.04.

2.2.6.05. Kiribati 2.2.6.05.

2.2.6.06. Insulele Marshall 2.2.6.06.

2.2.6.07. Nauru 2.2.6.07.

2.2.6.08. Noua Caledonie 2.2.6.08.

2.2.6.09. Noua Zeelandă 2.2.6.09.

2.2.6.10. Palau 2.2.6.10.

2.2.6.11. Papua Noua Guinee 2.2.6.11.

2.2.6.12. Samoa 2.2.6.12.

2.2.6.13. Insulele Solomon 2.2.6.13.

2.2.6.14. Tonga 2.2.6.14.

2.2.6.15. Tuvalu 2.2.6.15.

2.2.6.16. Insulele Pitcairn 2.2.6.16.

2.2.6.17. Vanuatu 2.2.6.17.

2.2.6.18. Insulele Wallis și Futuna 2.2.6.18.

3. Alte categorii 3. 3. 3.

3.1. Informaţii care nu pot fi clasificate în funcţie de frontierele actuale (opţio
nal)

3.1. 3.1.

3.1.01. Cehoslovacia (opţional) 3.1.01.

3.1.02. Uniunea Sovietică (opţional) 3.1.02.

3.1.03. Iugoslavia (opţional) 3.1.03.

3.1.04. Altă entitate (opţional) 3.1.04.

3.2. În afara oricărei ţări (opţional) 3.2. 3.2.

4. Nu se menţionează 4. 4. 4.

(1) Denumire provizorie care nu afectează denumirea definitivă care va fi atribuită ţării după încheierea negocierilor în derulare în cadrul Orga
nizaţiei Naţiunilor Unite.

Subdiviziunile pentru „ţara/locul nașterii” servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la persoane.

Lista ţărilor care figurează în defalcarea „ţara/locul nașterii” se aplică doar în scopuri statistice.

Pentru ţări declarante care sunt state membre ale UE, subcategoria din cadrul categoriei „alt stat membru al UE” (POB.H.2.1.)
care corespunde statului lor membru nu se aplică. Pentru ţări declarante care nu sunt state membre ale UE, categoria „alt stat
membru al UE” (POB.L.2.1., POB.M.2.1., POB.H.2.1.) devine „stat membru al UE”.

Categoria „informaţii care nu pot fi clasificate în funcţie de frontierele actuale” (POB.M.3.1., POB.H.3.1.) include persoanele
ale căror ţări ale nașterii existau la momentul nașterii, însă nu mai există în momentul recensământului și cărora nu li se
poate atribui doar o ţară care există la momentul recensământului, și anume în funcţie de frontierele actuale.

Categoria „în afara oricărei ţări” (POB.M.3.2, POB.H.3.2.) include persoanele pentru care reședinţa obișnuită a mamei la
momentul nașterii este necunoscută și care s-au născut în afara frontierelor oricărei ţări, de exemplu, pe mare sau în spaţiul
aerian.
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tematică:  Ţara cetăţeniei

„Cetăţenie” înseamnă legătura juridică specială între o persoană și statul său, dobândită prin naștere sau prin naturalizare,
indiferent dacă acest fapt s-a realizat prin declaraţie, opţiune, căsătorie ori alte mijloace, în conformitate cu dispoziţiile de
drept intern.

Unei persoană cu două sau mai multe cetăţenii i se va atribui o singură ţară a cetăţeniei, care urmează a fi determinată în
următoarea ordine ierarhică:

1. ţara declarantă sau

2. dacă persoana nu are cetăţenia ţării declarante: alt stat membru al UE; sau

3. dacă persoana nu are cetăţenia unui alt stat membru al UE: altă ţară din afara Uniunii Europene.

În cazul în care o persoană are cetăţenia a două ţări din cadrul Uniunii Europene, însă niciuna dintre acestea nu este ţara
declarantă, statele membre determină ţara cetăţeniei care i se va atribui persoanei respective.

„Stat membru al UE” înseamnă o ţară care este membră a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2011.

Ţara cetăţeniei COC.L. COC.M. COC.H.

0. Total 0. 0. 0.

1. Cetăţenia ţării declarante 1. 1. 1.

2. Altă cetăţenie decât a ţării declarante 2. 2. 2.

2.1. Altă cetăţenie decât cea a ţării declarante, dar din alt stat membru al UE 2.1. 2.1. 2.1.

2.1.01. Belgia 2.1.01.

2.1.02. Bulgaria 2.1.02.

2.1.03. Republica Cehă 2.1.03.

2.1.04. Danemarca 2.1.04.

2.1.05. Germania 2.1.05.

2.1.06. Estonia 2.1.06.

2.1.07. Irlanda 2.1.07.

2.1.08. Grecia 2.1.08.

2.1.09. Spania 2.1.09.

2.1.10. Franţa 2.1.10.

2.1.11. Italia 2.1.11.

2.1.12. Cipru 2.1.12.

2.1.13. Letonia 2.1.13.

2.1.14. Lituania 2.1.14.

2.1.15. Luxemburg 2.1.15.

2.1.16. Ungaria 2.1.16.

2.1.17. Malta 2.1.17.

2.1.18. Ţările de Jos 2.1.18.

2.1.19. Austria 2.1.19.

2.1.20. Polonia 2.1.20.

2.1.21. Portugalia 2.1.21.

2.1.22. România 2.1.22.

2.1.23. Slovenia 2.1.23.

2.1.24. Slovacia 2.1.24.
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2.1.25. Finlanda 2.1.25.

2.1.26. Suedia 2.1.26.

2.1.27. Regatul Unit 2.1.27.

2.2. Cetăţenia unei ţări care nu este membră a UE 2.2. 2.2. 2.2.

2.2.1. Altă ţară europeană 2.2.1. 2.2.1.

2.2.1.01. Albania 2.2.1.01.

2.2.1.02. Andora 2.2.1.02.

2.2.1.03. Belarus 2.2.1.03.

2.2.1.04. Croaţia 2.2.1.04.

2.2.1.05. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (1) 2.2.1.05.

2.2.1.06. neutilizat 2.2.1.06.

2.2.1.07. Guernesey 2.2.1.07.

2.2.1.08. Islanda 2.2.1.08.

2.2.1.09. Insula Man 2.2.1.09.

2.2.1.10. Jersey 2.2.1.10.

2.2.1.11. neutilizat 2.2.1.11.

2.2.1.12. Liechtenstein 2.2.1.12.

2.2.1.13. Moldova 2.2.1.13.

2.2.1.14. Monaco 2.2.1.14.

2.2.1.15. Muntenegru 2.2.1.15.

2.2.1.16. Norvegia 2.2.1.16.

2.2.1.17. Bosnia și Herţegovina 2.2.1.17.

2.2.1.18. Federaţia Rusă 2.2.1.18.

2.2.1.19. San Marino 2.2.1.19.

2.2.1.20. Sark 2.2.1.20.

2.2.1.21. Serbia 2.2.1.21.

2.2.1.22. Elveţia 2.2.1.22.

2.2.1.23. Ucraina 2.2.1.23.

2.2.1.24. Cetatea Vaticanului 2.2.1.24.

2.2.1.25. Non-cetăţeni recunoscuţi 2.2.1.25.

2.2.1.26. Alte categorii 2.2.1.26.

2.2.2. Ţară din Africa 2.2.2. 2.2.2.

2.2.2.01. Algeria 2.2.2.01.

2.2.2.02. Angola 2.2.2.02.

2.2.2.03. Benin 2.2.2.03.

2.2.2.04. Botswana 2.2.2.04.

2.2.2.05. Burkina Faso 2.2.2.05.

2.2.2.06. Burundi 2.2.2.06.

2.2.2.07. Camerun 2.2.2.07.

2.2.2.08. Capul Verde 2.2.2.08.

2.2.2.09. Republica Centrafricană 2.2.2.09.

2.2.2.10. Ciad 2.2.2.10.

2.2.2.11. Comore 2.2.2.11.

2.2.2.12. Congo 2.2.2.12.
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2.2.2.13. Côte d’Ivoire 2.2.2.13.

2.2.2.14. Republica Democratică Congo 2.2.2.14.

2.2.2.15. Djibouti 2.2.2.15.

2.2.2.16. Egipt 2.2.2.16.

2.2.2.17. Guineea Ecuatorială 2.2.2.17.

2.2.2.18. Eritreea 2.2.2.18.

2.2.2.19. Etiopia 2.2.2.19.

2.2.2.20. Gabon 2.2.2.20.

2.2.2.21. Gambia 2.2.2.21.

2.2.2.22. Ghana 2.2.2.22.

2.2.2.23. Guineea 2.2.2.23.

2.2.2.24. Guineea Bissau 2.2.2.24.

2.2.2.25. Kenya 2.2.2.25.

2.2.2.26. Lesotho 2.2.2.26.

2.2.2.27. Liberia 2.2.2.27.

2.2.2.28. Libia 2.2.2.28.

2.2.2.29. Madagascar 2.2.2.29.

2.2.2.30. Malawi 2.2.2.30.

2.2.2.31. Mali 2.2.2.31.

2.2.2.32. Mauritania 2.2.2.32.

2.2.2.33. Mauritius 2.2.2.33.

2.2.2.34. Mayotte 2.2.2.34.

2.2.2.35. Maroc 2.2.2.35.

2.2.2.36. Mozambic 2.2.2.36.

2.2.2.37. Namibia 2.2.2.37.

2.2.2.38. Niger 2.2.2.38.

2.2.2.39. Nigeria 2.2.2.39.

2.2.2.40. Rwanda 2.2.2.40.

2.2.2.41. Sfânta Elena 2.2.2.41.

2.2.2.42. São Tomé și Principe 2.2.2.42.

2.2.2.43. Senegal 2.2.2.43.

2.2.2.44. Seychelles 2.2.2.44.

2.2.2.45. Sierra Leone 2.2.2.45.

2.2.2.46. Somalia 2.2.2.46.

2.2.2.47. Africa de Sud 2.2.2.47.

2.2.2.48. Sudan 2.2.2.48.

2.2.2.49. Swaziland 2.2.2.49.

2.2.2.50. Togo 2.2.2.50.

2.2.2.51. Tunisia 2.2.2.51.

2.2.2.52. Uganda 2.2.2.52.

2.2.2.53. Tanzania 2.2.2.53.

2.2.2.54. Zambia 2.2.2.54.

2.2.2.55. Zimbabwe 2.2.2.55.
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2.2.3. Ţară din Caraibi, America de Sud sau Centrală 2.2.3. 2.2.3.

2.2.3.01. Anguilla 2.2.3.01.

2.2.3.02. Antigua și Barbuda 2.2.3.02.

2.2.3.03. Argentina 2.2.3.03.

2.2.3.04. Aruba 2.2.3.04.

2.2.3.05. Bahamas 2.2.3.05.

2.2.3.06. Barbados 2.2.3.06.

2.2.3.07. Belize 2.2.3.07.

2.2.3.08. Bermuda 2.2.3.08.

2.2.3.09. Bolivia 2.2.3.09.

2.2.3.10. Brazilia 2.2.3.10.

2.2.3.11. Insulele Virgine Britanice 2.2.3.11.

2.2.3.12. Insulele Caiman 2.2.3.12.

2.2.3.13. Chile 2.2.3.13.

2.2.3.14. Columbia 2.2.3.14.

2.2.3.15. Costa Rica 2.2.3.15.

2.2.3.16. Cuba 2.2.3.16.

2.2.3.17. Dominica 2.2.3.17.

2.2.3.18. Republica Dominicană 2.2.3.18.

2.2.3.19. Ecuador 2.2.3.19.

2.2.3.20. El Salvador 2.2.3.20.

2.2.3.21. Insulele Falkland (Malvine) 2.2.3.21.

2.2.3.22. Teritoriile Australe Franceze 2.2.3.22.

2.2.3.23. Grenada 2.2.3.23.

2.2.3.24. Guatemala 2.2.3.24.

2.2.3.25. Guyana 2.2.3.25.

2.2.3.26. Haiti 2.2.3.26.

2.2.3.27. Honduras 2.2.3.27.

2.2.3.28. Jamaica 2.2.3.28.

2.2.3.29. Mexic 2.2.3.29.

2.2.3.30. Montserrat 2.2.3.30.

2.2.3.31. Antilele Olandeze 2.2.3.31.

2.2.3.32. Nicaragua 2.2.3.32.

2.2.3.33. Panama 2.2.3.33.

2.2.3.34. Paraguay 2.2.3.34.

2.2.3.35. Peru 2.2.3.35.

2.2.3.36. Saint Barthélemy 2.2.3.36.

2.2.3.37. Saint Kitts și Nevis 2.2.3.37.

2.2.3.38. Saint Lucia 2.2.3.38.

2.2.3.39. Saint Martin 2.2.3.39.

2.2.3.40. Saint-Pierre și Miquelon 2.2.3.40.

2.2.3.41. Saint Vincent și Grenadine 2.2.3.41.

2.2.3.42. Suriname 2.2.3.42.

2.2.3.43. Trinidad și Tobago 2.2.3.43.

2.2.3.44. Insulele Turks și Caicos 2.2.3.44.
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2.2.3.45. Uruguay 2.2.3.45.

2.2.3.46. Venezuela 2.2.3.46.

2.2.4. Ţară din America de Nord 2.2.4. 2.2.4.

2.2.4.01. Canada 2.2.4.01.

2.2.4.02. neutilizat 2.2.4.02.

2.2.4.03. Statele Unite ale Americii 2.2.4.03.

2.2.5. Ţară din Asia 2.2.5. 2.2.5.

2.2.5.01. Afghanistan 2.2.5.01.

2.2.5.02. Armenia 2.2.5.02.

2.2.5.03. Azerbaidjan 2.2.5.03.

2.2.5.04. Bahrain 2.2.5.04.

2.2.5.05. Bangladesh 2.2.5.05.

2.2.5.06. Bhutan 2.2.5.06.

2.2.5.07. Brunei 2.2.5.07.

2.2.5.08. Cambodgia 2.2.5.08.

2.2.5.09. China 2.2.5.09.

2.2.5.10. Georgia 2.2.5.10.

2.2.5.11. India 2.2.5.11.

2.2.5.12. Indonezia 2.2.5.12.

2.2.5.13. Irak 2.2.5.13.

2.2.5.14. Iran 2.2.5.14.

2.2.5.15. Israel 2.2.5.15.

2.2.5.16. Japonia 2.2.5.16.

2.2.5.17. Iordania 2.2.5.17.

2.2.5.18. Kazahstan 2.2.5.18.

2.2.5.19. Coreea de Nord 2.2.5.19.

2.2.5.20. Coreea de Sud 2.2.5.20.

2.2.5.21. Kuweit 2.2.5.21.

2.2.5.22. Kârgâzstan 2.2.5.22.

2.2.5.23. Laos 2.2.5.23.

2.2.5.24. Liban 2.2.5.24.

2.2.5.25. Malaysia 2.2.5.25.

2.2.5.26. Maldive 2.2.5.26.

2.2.5.27. Mongolia 2.2.5.27.

2.2.5.28. Myanmar 2.2.5.28.

2.2.5.29. Nepal 2.2.5.29.

2.2.5.30. Oman 2.2.5.30.

2.2.5.31. Pakistan 2.2.5.31.

2.2.5.32. Filipine 2.2.5.32.

2.2.5.33. Qatar 2.2.5.33.

2.2.5.34. Arabia Saudită 2.2.5.34.

2.2.5.35. Singapore 2.2.5.35.

2.2.5.36. Sri Lanka 2.2.5.36.

2.2.5.37. Siria 2.2.5.37.

2.2.5.38. Taiwan, provincia chineză 2.2.5.38.
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2.2.5.39. Tadjikistan 2.2.5.39.

2.2.5.40. Thailanda 2.2.5.40.

2.2.5.41. Timorul de Est 2.2.5.41.

2.2.5.42. Turcia 2.2.5.42.

2.2.5.43. Turkmenistan 2.2.5.43.

2.2.5.44. Emiratele Arabe Unite 2.2.5.44.

2.2.5.45. Uzbekistan 2.2.5.45.

2.2.5.46. Vietnam 2.2.5.46.

2.2.5.47. Yemen 2.2.5.47.

2.2.6. Ţară din Oceania 2.2.6. 2.2.6.

2.2.6.01. Australia 2.2.6.01.

2.2.6.02. Statele Federate ale Microneziei 2.2.6.02.

2.2.6.03. Fiji 2.2.6.03.

2.2.6.04. Polinezia Franceză 2.2.6.04.

2.2.6.05. Kiribati 2.2.6.05.

2.2.6.06. Insulele Marshall 2.2.6.06.

2.2.6.07. Nauru 2.2.6.07.

2.2.6.08. Noua Caledonie 2.2.6.08.

2.2.6.09. Noua Zeelandă 2.2.6.09.

2.2.6.10. Palau 2.2.6.10.

2.2.6.11. Papua Noua Guinee 2.2.6.11.

2.2.6.12. Samoa 2.2.6.12.

2.2.6.13. Insulele Solomon 2.2.6.13.

2.2.6.14. Tonga 2.2.6.14.

2.2.6.15. Tuvalu 2.2.6.15.

2.2.6.16. Insulele Pitcairn 2.2.6.16.

2.2.6.17. Vanuatu 2.2.6.17.

2.2.6.18. Insulele Wallis și Futuna 2.2.6.18.

3. Apatrizi 3. 3. 3.

4. Nu se menţionează 4. 4. 4.

(1) Denumire provizorie care nu afectează denumirea definitivă care va fi atribuită ţării după încheierea negocierilor în derulare în cadrul Orga
nizaţiei Naţiunilor Unite.

Subdiviziunile pentru „ţara cetăţeniei” servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal care se raportează la persoane.

Lista ţărilor care figurează în subdiviziunea „ţara cetăţeniei” se aplică doar în scopuri statistice.

Pentru ţări declarante care sunt state membre ale UE, subcategoria din cadrul categoriei „altă cetăţenie decât cea a ţării
declarante, dar din alt stat membru al UE” (COC.H.2.1.) care corespunde statului lor membru nu se aplică. Pentru ţările
declarante care nu sunt state membre ale UE, categoria „altă cetăţenie decât cea a ţării declarante, dar din alt stat membru al
UE” (COC.L.2.1. COC.M.2.1. COC.H.2.1.) devine „cetăţenia unui stat membru al UE”.

Persoanele care nu sunt nici cetăţeni ai unei ţări, nici apatrizi și care exercită anumite drepturi și obligaţii asociate cu cetăţe
nia, însă nu toate, se clasifică în categoria „non cetăţeni recunoscuţi” (COC.H.2.2.1.25.).

tematică:  Domiciliul eventual în străinătate și anul sosirii în ţara respectivă (începând cu 1980)

Anul sosirii este anul calendaristic în cursul căruia persoana în cauză și-a stabilit cel mai recent reședinţa obișnuită în ţară.
Anul celei mai recente sosiri în ţară este cel declarat, iar nu anul primei sosiri (de exemplu, tematica „anul sosirii în ţară” nu
furnizează informaţii privind șederile întrerupte).
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Anul sosirii în ţară începând cu 2000 YAT.

0. Total 0.

1. A avut deja domiciliul în străinătate înainte și a imigrat în 2000 sau după aceea 1.

2. A avut domiciliul în străinătate și a sosit în 1999 sau înainte, sau nu a avut niciodată domiciliul în străină
tate

2.

3. Nu se menţionează 3.

Subdiviziunea „anul sosirii în ţară începând cu 2000” servește la defalcarea oricărui total sau subtotal care se raportează la
persoane.

Subdiviziunea „anul sosirii în ţară începând cu 2000” privește migraţia internaţională începând cu anul 2000.

Anul sosirii în ţară începând cu 1980 YAE.L. YAE.H.

0. Total 0. 0.

1. A avut deja domiciliul în străinătate înainte și a imigrat în 1980 sau după aceea 1. 1.

1.1. 2010 - 2011 1.1. 1.1.

1.1.1. 2011 1.1.1.

1.1.2. 2010 1.1.2.

1.2. 2005 - 2009 1.2. 1.2.

1.2.1. 2009 1.2.1.

1.2.2. 2008 1.2.2.

1.2.3. 2007 1.2.3.

1.2.4. 2006 1.2.4.

1.2.5. 2005 1.2.5.

1.3. 2000 - 2004 1.3. 1.3.

1.3.1. 2004 1.3.1.

1.3.2. 2003 1.3.2.

1.3.3. 2002 1.3.3.

1.3.4. 2001 1.3.4.

1.3.5. 2000 1.3.5.

1.4. 1995 - 1999 1.4. 1.4.

1.4.1. 1999 1.4.1.

1.4.2. 1998 1.4.2.

1.4.3. 1997 1.4.3.

1.4.4. 1996 1.4.4.

1.4.5. 1995 1.4.5.

1.5. 1990 - 1994 1.5. 1.5.

1.5.1. 1994 1.5.1.

1.5.2. 1993 1.5.2.

1.5.3. 1992 1.5.3.

1.5.4. 1991 1.5.4.

1.5.5. 1990 1.5.5.

1.6. 1985 - 1989 1.6. 1.6.

1.6.1. 1989 1.6.1.

1.6.2. 1988 1.6.2.

1.6.3. 1987 1.6.3.

1.6.4. 1986 1.6.4.
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1.6.5. 1985 1.6.5.

1.7. 1980 - 1984 1.7. 1.7.

1.7.1. 1984 1.7.1.

1.7.2. 1983 1.7.2.

1.7.3. 1982 1.7.3.

1.7.4. 1981 1.7.4.

1.7.5. 1980 1.7.5.

2. A avut domiciliul în străinătate și a sosit în 1979 sau înainte, sau nu a avut niciodată domi
ciliul în străinătate

2. 2.

2.1. A avut deja domiciliul în străinătate înainte și a sosit în 1979 sau înainte (opţional) 2.1. 2.1.

2.2. Nu a avut niciodată domiciliul în străinătate (opţional) 2.2. 2.2.

3. Nu se menţionează 3. 3.

Subdiviziunile „anul sosirii în ţară începând cu 1980” servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal care se raportează la
persoane.

Subdiviziunile „anul sosirii în ţară începând cu 1980” privesc migraţia internaţională începând cu anul 1980.

Datele pentru 2011 se raportează la intervalul de timp între 1 ianuarie 2011 și data de referinţă.

tematică:  locul de reședinţă obișnuită anterior și data sosirii la locul actual; sau locul de reședinţă obișnuită cu un
an înainte de recensământ

Se declară legătura dintre locul actual de reședinţă obișnuită și locul de reședinţă obișnuită cu un an înainte de recensământ.

Locul de reședinţă obișnuită cu un an înainte de recensământ ROY.

0. Total 0.

1. Reședinţă obișnuită neschimbată 1.

2. Reședinţă obișnuită schimbată 2.

2.1. Mutare în interiorul ţării declarante 2.1.

2.1.1. Reședinţă obișnuită cu un an înainte de recensământ în cadrul aceleiași zone NUTS 3
considerată ca reședinţă obișnuită actuală

2.1.1.

2.1.2. Reședinţă obișnuită cu un an înainte de recensământ în afara zonei NUTS 3 a reșe
dinţei obișnuite actuale

2.1.2.

2.2. Mutare din exteriorul ţării declarante 2.2.

3. Nu se menţionează 3.

4. Nu se aplică 4.

Subdiviziunea „locul de reședinţă obișnuită cu un an înainte de recensământ” servește la defalcarea oricărui total sau subto
tal care se raportează la persoane.

În subdiviziunea „locul de reședinţă obișnuită cu un an înainte de recensământ” orice schimbare de reședinţă se referă la inter
valul de timp scurs între un an înainte de data de referinţă și data de referinţă.

Copiii mai mici de un an sunt clasificaţi la rubrica „nu se aplică” (ROY.4.).

Ţările care colectează informaţii privind tematica „locul de reședinţă obișnuită anterior și data sosirii la locul actual” clasifică
toate persoanele care și-au schimbat reședinţa obișnuită mai mult decât o dată în cursul anului precedent datei de referinţă
în funcţie de locul de reședinţă obișnuită anterior, adică locul de reședinţă obișnuită din care s-au mutat în locul de reședinţă
obișnuită actual.
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tematică:  Statutul gospodăriei

Statele membre aplică „conceptul de menaj” pentru a identifica gospodăriile private sau, dacă nu este posibil, conceptul de
„gospodărie-locuinţă”.

1. Conceptul de menaj 

Conform conceptului de menaj, o gospodărie privată este fie: 

(a) o gospodărie de o persoană, ceea ce înseamnă o persoană care locuiește singură într-o unitate de locuit sau care
ocupă, în calitate de chiriaș, una sau mai multe camere separate dintr-o unitate de locuit, dar care nu formează
împreună cu alţi ocupanţi ai unităţii de locuit o gospodărie multiplă, astfel cum este definită mai jos; sau

(b) o gospodărie multiplă, adică un grup de două sau mai multe persoane care se asociază pentru a ocupa o unitate de
locuit, în totalitate sau parţial, și pentru a achiziţiona în comun alimente și eventual alte produse de primă necesi
tate. Membrii grupului își pot pune veniturile în comun, într-o măsură variabilă.

2. Conceptul de gospodărie-locuinţă 

În acest caz, toate persoanele care locuiesc într-o unitate de locuit sunt consideraţi membri ai aceleiași gospodării, astfel încât
există o gospodărie per unitate de locuit ocupată. Atunci când se utilizează acest concept, numărul de unităţi de locuit ocu
pate și numărul de gospodării care le ocupă sunt astfel egale, iar localizările unităţilor de locuit și ale gospodăriilor sunt
identice. 

Categoria „persoane care locuiesc într-o gospodărie privată” cuprinde „membrii unui nucleu familial” (categoria 1.1.) și „per
soane care nu sunt membri ai unui nucleu familial” (categoria 1.2.). Categoria „membrii unui nucleu familial” cuprinde toate
persoanele care aparţin unei gospodării private care conţine un nucleu familial din care acestea fac parte. „Persoanele care
nu sunt membri ai unui nucleu familial” cuprind toate persoanele care aparţin fie unei gospodării non-familiale, fie unei gos
podării familiale, fără a fi membrii unui nucleu familial în cadrul acelei gospodării.

Statutul gospodăriei HST.L. HST.M. HST.H.

0. Total 0. 0. 0.

1. Persoane care locuiesc într-o gospodărie privată 1. 1. 1.

1.1. Persoane membre ale unui nucleu familial 1.1. 1.1.

1.1.1. Persoane într-un cuplu căsătorit 1.1.1.

1.1.1.1. Persoane într-un cuplu soţ/soţie (opţional) 1.1.1.1.

1.1.1.2. Persoane într-un cuplu căsătorit de același sex (opţio
nal)

1.1.1.2.

1.1.2. Parteneri într-un parteneriat înregistrat 1.1.2.

1.1.2.1. Parteneri într-un parteneriat înregistrat de persoane
de sex diferit (opţional)

1.1.2.1.

1.1.2.2. Parteneri într-un parteneriat înregistrat de persoane
de același sex (opţional)

1.1.2.2.

1.1.3. Parteneri într-o uniune consensuală 1.1.3.

1.1.3.1. Parteneri într-o uniune consensuală de persoane de
sex diferit (opţional)

1.1.3.1.

1.1.3.2. Parteneri într-o uniune consensuală de persoane de
același sex (opţional)

1.1.3.2.

1.1.4. Părinţi singuri 1.1.4.

1.1.5. Fii/fiice 1.1.5.

1.1.5.1. Care nu au părinţi singuri (opţional) 1.1.5.1.

1.1.5.2. Care au părinţi singuri (opţional) 1.1.5.2.

1.2. Persoane care nu sunt membre ale unui nucleu familial 1.2. 1.2.

1.2.1. Persoane care locuiesc singure 1.2.1.

1.2.2. Persoane care nu locuiesc singure 1.2.2.

1.2.2.1. Persoane care locuiesc într-o gospodărie împreună cu
o rudă sau mai multe (opţional)

1.2.2.1.
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1.2.2.2. Persoane care locuiesc într-o gospodărie exclusiv
împreună cu o persoană (persoane) cu care nu au
legături de rudenie (opţional)

1.2.2.2.

1.3. Persoane care locuiesc într-o gospodărie privată, dar a cărei categorie nu
a fost declarată

1.3. 1.3.

2. Persoane care nu locuiesc într-o gospodărie privată 2. 2. 2.

2.1. Persoane care locuiesc într-o gospodărie instituţională 2.1. 2.1.

2.1.1. Persoane care nu sunt membre ale unui nucleu familial (opţio
nal)

2.1.1.

2.1.2. Persoane membre ale unui nucleu familial (opţional) 2.1.2.

2.1.2.1. Parteneri (opţional) 2.1.2.1.

2.1.2.2. Părinţi singuri (opţional) 2.1.2.2.

2.1.2.3. Fii/fiice (opţional) 2.1.2.3.

2.2. Persoane fără adăpost 2.2. 2.2.

2.3. Persoane care nu locuiesc într-o gospodărie privată, dar a cărei categorie
nu a fost declarată

2.3. 2.3.

Subdiviziunile pentru „statutul gospodăriei” servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal care se raportează la persoane.

O gospodărie non-familială poate fi o gospodărie cu o singură persoană [o persoană care „locuiește singură” (HST.H.1.2.1.)]
sau o gospodărie multiplă fără niciun nucleu familial. Categoria „persoane care nu locuiesc singure” (HST.H.1.2.2.) cuprinde
persoane care locuiesc fie într-o gospodărie multiplă fără niciun nucleu familial sau care locuiesc într-o gospodărie familială
fără a fi membre ale vreunui nucleu familial în gospodăria respectivă. Persoanele care aparţin unei gospodării cu salt între
generaţii și care nu sunt membre ale niciunui nucleu familial din gospodăria respectivă se clasifică în categoria opţională
„persoane care locuiesc într-o gospodărie împreună cu o rudă sau mai multe” (HST.H.1.2.2.1.).

Termenul „fiu/fiică” se definește sub termenul de „copil” în specificaţiile tehnice pentru tematica „situaţia familială”.

Prin „cuplu soţ/soţie” se înţelege un cuplu de persoane de sex diferit căsătorite.

Definiţia „parteneriatului înregistrat” este cea care figurează în specificaţiile tehnice pentru tematica „starea civilă legală”. Defi
niţia „uniunii consensuale” este cea care figurează în specificaţiile tehnice pentru tematica „situaţia familială”.

Categoria „parteneri” (HST.H.2.1.2.1.) cuprinde „persoane într-un cuplu căsătorit”, „parteneri într-un parteneriat înregistrat”
și „parteneri într-o uniune consensuală”.

„Persoane fără adăpost” (HST.H.2.2) sunt persoane care locuiesc pe stradă și care nu dispun de un adăpost care intră în cat
egoria de spaţii de locuit definită în specificaţiile tehnice pentru tematica „tipul spaţiilor de locuit”.

tematică:  Situaţia familială

Nucleul familial se definește într-un sens restrâns ca două sau mai multe persoane care aparţin aceleiași gospodării și ale căror
legături de rudenie sunt cele de soţ și soţie, de parteneri într-un parteneriat înregistrat, de parteneri într-o uniune consen
suală, sau de părinte și copil. Familia se compune astfel dintr-un cuplu fără copii, sau un cuplu cu unul sau mai mulţi copii,
sau dintr-un părinte singur cu unul sau mai mulţi copii. Acest concept de familie limitează relaţiile între copii și adulţi la
relaţii directe (de primul grad), adică între părinţi și copii.

Prin copii se înţeleg fiicele sau fiii biologici, proveniţi dintr-o căsătorie anterioară sau adoptaţi (indiferent de vârsta sau de
starea lor civilă) care locuiesc în mod obișnuit în gospodăria unuia dintre părinţi cel puţin și care nu au un partener sau pro
priii copii în aceeași gospodărie. Copiii vitregi nu sunt incluși. Un fiu sau o fiică care locuiește cu un soţ, cu un partener în
parteneriat înregistrat, cu un partener în uniune consensuală sau cu unul sau mai mulţi din proprii săi copii nu este luat în
considerare ca un copil. Un copil care locuiește în mod alternativ în două gospodării (de exemplu, în cazul în care părinţii
săi sunt divorţaţi) trebuie să considere locuinţa unde își petrece cea mai mare a timpului ca fiind gospodăria sa. În cazul în
care acesta petrece o perioadă de timp egală cu fiecare din părinţi, gospodăria este locul în care copilul petrece noaptea
recensământului.
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Termenul de cuplu trebuie să includă cuplurile căsătorite, cuplurile care locuiesc în parteneriat înregistrat și cuplurile care
locuiesc în uniune consensuală. Definiţia „parteneriatului înregistrat” este cea care figurează în specificaţiile tehnice pentru
tematica „starea civilă legală”.

Două persoane sunt considerate parteneri într-o „uniune consensuală” atunci când

— fac parte din aceeași gospodărie și

— întreţin o relaţie de cuplu marital și

— nu sunt căsătorite și nici partenere într-un parteneriat înregistrat.

„Gospodăriile cu salt între generaţii” (gospodării alcătuite din unul sau mai mulţi bunici și unul sau mai mulţi nepoţi, dar nu
și părinţi ai respectivilor nepoţi) nu sunt incluse în definiţia unei familii.

Distincţia între persoane care trăiesc în cupluri de sex diferit și persoane care trăiesc în cupluri de același sex este opţională.
Prin „cuplu soţ/soţie” se înţelege un cuplu de persoane de sex diferit căsătorite.

Situaţia familială FST.L. FST.H.

0. Total 0. 0.

1. Parteneri 1. 1.

1.1. Persoane într-un cuplu căsătorit 1.1.

1.1.1. Persoane într-un cuplu soţ/soţie (opţional) 1.1.1.

1.1.2. Persoane într-un cuplu căsătorit de același sex (opţional) 1.1.2.

1.2. Parteneri într-un parteneriat înregistrat 1.2.

1.2.1. Parteneri într-un parteneriat înregistrat de persoane de sex diferit
(opţional)

1.2.1.

1.2.2. Parteneri într-un parteneriat înregistrat de persoane de același sex
(opţional)

1.2.2.

1.3. Parteneri într-o uniune consensuală 1.3.

1.3.1. Parteneri într-o uniune consensuală de persoane de sex diferit (opţional) 1.3.1.

1.3.2. Parteneri într-o uniune consensuală de persoane de același sex (opţional) 1.3.2.

2. Părinţi singuri 2. 2.

3. Fii/fiice 3. 3.

3.1. Care nu au părinţi singuri (opţional) 3.1.

3.2. Care au părinţi singuri (opţional) 3.2.

4. Nu se menţionează 4. 4.

5. Nu se aplică 5. 5.

Subdiviziunile pentru „situaţia familială” servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal care se raportează la persoane.

Categoria „parteneri” (FST.L.1.) cuprinde „persoane într-un cuplu căsătorit”, „parteneri într-un parteneriat înregistrat” și „par
teneri într-o uniune consensuală”.

Persoanele care nu locuiesc într-un nucleu familial se clasifică în rubrica „nu se aplică” (FST.L.5., FST.H.5.).

tematică: Tipul de nucleu familial

Specificaţiile pentru conceptele de familie și definiţiile termenilor „nucleu familial”, „copil”, „cuplu” și „uniune consensuală”
prevăzute pentru tematica „situaţia familială” se aplică, de asemenea, pentru tematica „tipul de nucleu familial”.
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Tipul de nucleu familial TFN.L. TFN.H.

0. Total 0. 0.

1. Familii constituite dintr-un cuplu căsătorit 1. 1.

1.1. Familii constituite dintr-un cuplu căsătorit fără copii care să locuiască împreună 1.1.

1.1.1. Familii constituite dintr-un cuplu soţ/soţie (opţional) 1.1.1.

1.1.2. Familii constituite dintr-un cuplu de persoane căsătorite de același sex
(opţional)

1.1.2.

1.2. Familii constituite dintr-un cuplu căsătorit având cel puţin un copil sub 25 de ani
care locuiește împreună cu familia

1.2.

1.2.1. Familii constituite dintr-un cuplu soţ/soţie (opţional) 1.2.1.

1.2.2. Familii constituite dintr-un cuplu de persoane căsătorite de același sex
(opţional)

1.2.2.

1.3. Familii constituite dintr-un cuplu căsătorit, a cărui fiu/fiică cel mai (cea mai) mic(ă)
în vârstă de 25 de ani sau mai mult locuiește împreună cu familia

1.3.

1.3.1. Familii constituite dintr-un cuplu soţ/soţie (opţional) 1.3.1.

1.3.2. Familii constituite dintr-un cuplu de persoane căsătorite de același sex
(opţional)

1.3.2.

2. Familii constituite dintr-un cuplu în parteneriat înregistrat 2. 2.

2.1. Cuplu în parteneriat înregistrat fără copii care să locuiască împreună cu acesta 2.1.

2.1.1. Familii constituite dintr-un cuplu de persoane de sex diferit (opţional) 2.1.1.

2.1.2. Familii constituite dintr-un cuplu de persoane de același sex (opţional) 2.1.2.

2.2. Cuplu în parteneriat înregistrat având cel puţin un copil sub 25 de ani care locuiește
împreună cu familia

2.2.

2.2.1. Familii constituite dintr-un cuplu de persoane de sex diferit (opţional) 2.2.1.

2.2.2. Familii constituite dintr-un cuplu de persoane de același sex (opţional) 2.2.2.

2.3. Cuplu în parteneriat înregistrat, a cărui fiu/fiică cel mai (cea mai) mic(ă) în vârstă de
25 de ani sau mai mult locuiește împreună cu familia

2.3.

2.3.1. Familii constituite dintr-un cuplu de persoane de sex diferit (opţional) 2.3.1.

2.3.2. Familii constituite dintr-un cuplu de persoane de același sex (opţional) 2.3.2.

3. Familii constituite dintr-un cuplu în uniune consensuală 3. 3.

3.1. Cupluri în uniune consensuală fără copii care locuiesc împreună cu acestea 3.1.

3.1.1. Familii constituite dintr-un cuplu de persoane de sex diferit (opţional) 3.1.1.

3.1.2. Familii constituite dintr-un cuplu de persoane de același sex (opţional) 3.1.2.

3.2. Cupluri în uniune consensuală având cel puţin un copil sub 25 de ani care locuiește
împreună cu familia

3.2.

3.2.1. Familii constituite dintr-un cuplu de persoane de sex diferit (opţional) 3.2.1.

3.2.2. Familii constituite dintr-un cuplu de persoane de același sex (opţional) 3.2.2.

3.3. Cupluri în uniune consensuală, a cărui fiu/fiică cel mai (cea mai) mic(ă) în vârstă de
25 de ani sau mai mult locuiește împreună cu familia

3.3.

3.3.1. Familii constituite dintr-un cuplu de persoane de sex diferit (opţional) 3.3.1.

3.3.2. Familii constituite dintr-un cuplu de persoane de același sex (opţional) 3.3.2.

4. Familii constituite dintr-un tată singur 4. 4.

4.1. Familii constituite dintr-un tată singur având cel puţin un copil sub 25 de ani care
locuiește împreună cu familia

4.1.
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4.2. Familii constituite dintr-un tată singur, a cărui fiu/fiică cel mai (cea mai) mic(ă) în
vârstă de 25 de ani sau mai mult locuiește împreună cu familia

4.2.

5. Familii constituite dintr-o mamă singură 5. 5.

5.1. Familii constituite dintr-o mamă singură având cel puţin un copil sub 25 de ani care
locuiește împreună cu familia

5.1.

5.2. Familii constituite dintr-o mamă singură, a cărui fiu/fiică cel mai (cea mai) mic(ă) în
vârstă de 25 de ani sau mai mult locuiește împreună cu familia

5.2.

Subdiviziunile pentru „tipul de nucleu familial” servesc la defalcarea totalului de „nuclee familiale” și a oricăror subtotaluri.

tematică:  Mărimea nucleului familial

Definiţia termenului „nucleu familial” prevăzut pentru tematica „situaţia familială” se aplică, de asemenea, tematicii „mări
mea nucleului familial”.

Mărimea nucleului familial SFN.L. SFN.M. SFN.H.

0. Total 0. 0. 0.

1. 2 persoane 1. 1. 1.

2. de la 3 la 5 persoane 2. 2. 2.

2.1. 3 persoane 2.1. 2.1.

2.2. 4 persoane 2.2. 2.2.

2.3. 5 persoane 2.3. 2.3.

3. 6 sau mai multe persoane 3. 3. 3.

3.1. de la 6 la 10 persoane 3.1. 3.1.

3.1.1. 6 persoane 3.1.1.

3.1.2. 7 persoane 3.1.2.

3.1.3. 8 persoane 3.1.3.

3.1.4. 9 persoane 3.1.4.

3.1.5. 10 persoane 3.1.5.

3.2. 11 sau mai multe persoane 3.2. 3.2.

Subdiviziunile pentru „mărimea nucleului familial” servesc la defalcarea totalului de „nuclee familiale” și a oricăror subtotaluri.

tematică: Tipul gospodăriei private

Specificaţiile prevăzute pentru tematica „statutul gospodăriei” se aplică, de asemenea, tematicii „tipul gospodăriei private”.

Tipul gospodăriei private TPH.L. TPH.H.

0. Total 0. 0.

1. Gospodării non-familiale 1. 1.

1.1. Gospodării de o persoană 1.1. 1.1.

1.2. Gospodării multiple 1.2. 1.2.

2. Gospodării unifamiliale 2. 2.

2.1. Gospodării constituite dintr-un cuplu căsătorit 2.1.

2.1.1. Cupluri căsătorite fără copii care să locuiască împreună 2.1.1.
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2.1.1.1. Gospodării constituite dintr-un cuplu de persoane de sex diferit
(opţional)

2.1.1.1.

2.1.1.2. Gospodării constituite dintr-un cuplu de persoane de același sex
(opţional)

2.1.1.2.

2.1.2. Cupluri căsătorite având cel puţin un copil sub 25 de ani care locuiește
împreună

2.1.2.

2.1.2.1. Gospodării constituite dintr-un cuplu de persoane de sex diferit
(opţional)

2.1.2.1.

2.1.2.2. Gospodării constituite dintr-un cuplu de persoane de același sex
(opţional)

2.1.2.2.

2.1.3. Cupluri căsătorite, a căror fiu/fiică cel mai (cea mai) mic(ă) în vârstă de 25
de ani sau mai mult locuiește împreună cu cuplul

2.1.3.

2.1.3.1 Gospodării constituite dintr-un cuplu de persoane de sex diferit
(opţional)

2.1.3.1.

2.1.3.2 Gospodării constituite dintr-un cuplu de persoane de același sex
(opţional)

2.1.3.2.

2.2. Gospodării constituite din persoane care locuiesc în parteneriat înregistrat 2.2.

2.2.1. Cuplu în parteneriat înregistrat fără copii care să locuiască împreună cu
acesta

2.2.1.

2.2.1.1. Gospodării constituite dintr-un cuplu de persoane de sex diferit
(opţional)

2.2.1.1.

2.2.1.2. Gospodării constituite dintr-un cuplu de persoane de același sex
(opţional)

2.2.1.2.

2.2.2. Cuplu în parteneriat înregistrat având cel puţin un copil sub 25 de ani care
locuiește împreună cu acesta

2.2.2.

2.2.2.1. Gospodării constituite dintr-un cuplu de persoane de sex diferit
(opţional)

2.2.2.1.

2.2.2.2. Gospodării constituite dintr-un cuplu de persoane de același sex
(opţional)

2.2.2.2.

2.2.3. Cuplu în parteneriat înregistrat, a cărui fiu/fiică cel mai (cea mai) mic(ă) în
vârstă de 25 de ani sau mai mult locuiește împreună cu cuplul

2.2.3.

2.2.3.1. Gospodării constituite dintr-un cuplu de persoane de sex diferit
(opţional)

2.2.3.1.

2.2.3.2. Gospodării constituite dintr-un cuplu de persoane de același sex
(opţional)

2.2.3.2.

2.3. Gospodării constituite dintr-un cuplu în uniune consensuală 2.3.

2.3.1. Cupluri în uniune consensuală fără copii care locuiesc împreună cu aces
tea

2.3.1.

2.3.1.1. Gospodării constituite dintr-un cuplu de persoane de sex diferit
(opţional)

2.3.1.1.

2.3.1.2. Gospodării constituite dintr-un cuplu de persoane de același sex
(opţional)

2.3.1.2.

2.3.2. Cupluri în uniune consensuală având cel puţin un copil sub 25 de ani care
locuiește împreună cu familia

2.3.2.

2.3.2.1. Gospodării constituite dintr-un cuplu de persoane de sex diferit
(opţional)

2.3.2.1.

2.3.2.2. Gospodării constituite dintr-un cuplu de persoane de același sex
(opţional)

2.3.2.2.

2.3.3. Cupluri în uniune consensuală, a cărui fiu/fiică cel mai (cea mai) mic(ă) în
vârstă de 25 de ani sau mai mult locuiește împreună cu familia

2.3.3.

2.3.3.1. Gospodării constituite dintr-un cuplu de persoane de sex diferit
(opţional)

2.3.3.1.

2.3.3.2. Gospodării constituite dintr-un cuplu de persoane de același sex
(opţional)

2.3.3.2.
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2.4. Gospodării constituite dintr-un tată singur 2.4.

2.4.1. Gospodării constituite dintr-un tată singur având cel puţin un copil sub 25
de ani care locuiește împreună cu acesta

2.4.1.

2.4.2. Gospodării constituite dintr-un tată singur, a cărui fiu/fiică cel mai (cea
mai) mic(ă) în vârstă de 25 de ani sau mai mult locuiește împreună cu
acesta

2.4.2.

2.5. Gospodării constituite dintr-o mamă singură 2.5.

2.5.1. Gospodării constituite dintr-o mamă singură având cel puţin un copil sub
25 de ani care locuiește împreună cu aceasta

2.5.1.

2.5.2. Gospodării constituite dintr-o mamă singură, a cărui fiu/fiică cel mai (cea
mai) mic(ă) în vârstă de 25 de ani sau mai mult locuiește împreună cu
aceasta

2.5.2.

3. Gospodării multifamiliale 3. 3.

Subdiviziunile pentru „tipul gospodăriei private” servesc la defalcarea totalului de „gospodării private” și a oricăror
subtotaluri.

tematică: Mărimea gospodăriei private

Specificaţiile prevăzute pentru tematica „statutul gospodăriei” se aplică, de asemenea, tematicii „mărimea gospodăriei private”.

Mărimea gospodăriei private SPH.L. SPH.M. SPH.H.

0. Total 0. 0. 0.

1. 1 persoană 1. 1. 1.

2. 2 persoane 2. 2. 2.

3. de la 3 la 5 persoane 3. 3. 3.

3.1. 3 persoane 3.1. 3.1.

3.2. 4 persoane 3.2. 3.2.

3.3. 5 persoane 3.3. 3.3.

4. 6 sau mai multe persoane 4. 4. 4.

4.1. de la 6 la 10 persoane 4.1. 4.1.

4.1.1. 6 persoane 4.1.1.

4.1.2. 7 persoane 4.1.2.

4.1.3. 8 persoane 4.1.3.

4.1.4. 9 persoane 4.1.4.

4.1.5. 10 persoane 4.1.5.

4.2. 11 sau mai multe persoane 4.2. 4.2.

Subdiviziunile pentru „mărimea gospodăriei private” servesc la defalcarea totalului de „gospodării private” și a oricăror
subtotaluri.

tematică: Statutul de ocupare a locuinţelor

Tematica „statutul de ocupare a locuinţelor” se referă la aranjamentele prin care o gospodărie privată ocupă în întregime sau
parţial o unitate de locuit.

Statutul de ocupare a locuinţelor TSH.

0. Total 0.

1. Gospodării în care cel puţin un membru este proprietarul unităţii de locuit 1.

2. Gospodării în care cel puţin un membru este chiriașul întregii unităţi de locuit sau a unei părţi din aceasta 2.

3. Gospodării care ocupă sub o altă formă o unitate de locuit în întregime sau parţial 3.

4. Nu se menţionează 4.
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Subdiviziunile pentru „statutul de ocupare a locuinţelor” servesc la defalcarea totalului de „gospodării private” și a oricăror
subtotaluri.

Gospodăriile care sunt în curs de rambursare a unei ipoteci pe care au contractat-o pentru a achiziţiona unitatea de locuit în
care locuiesc sau care își achiziţionează unitatea de locuit sub alte forme de aranjamente financiare cu plata eșalonată se cla
sifică sub categoria „gospodării în care cel puţin un membru este proprietarul unităţii de locuit” (TSH.1.).

Gospodăriile în care cel puţin un membru este proprietarul unităţii de locuit și cel puţin un membru este chiriașul întregii
unităţi de locuit sau a unei părţi din aceasta se clasifică în categoria „gospodării în care cel puţin un membru este proprie
tarul unităţii de locuit” (TSH.1.).

tematică:  Aranjamente locative

Tematica „aranjamente locative” privește ansamblul populaţiei și se referă la tipul de locuinţă în care o persoană locuiește în
mod obișnuit la data recensământului. Această tematică se referă la toate persoanele care au reședinţa obișnuită în diferitele
tipuri de spaţii de locuit, sau care nu au o reședinţă obișnuită și locuiesc temporar într-un anumit tip de spaţiu de locuit, sau
care sunt persoane fără adăpost, trăiesc pe stradă sau în adăposturi de urgenţă la data recensământului.

Ocupanţii sunt persoane care își au reședinţa obișnuită în locurile enumerate în categoria respectivă.

„Locuinţele convenţionale” sunt spaţii distincte și independente din punct de vedere structural aflate în locuri fixe, cu des
tinaţie de locuinţe fiind, la data de referinţă,

(a) utilizate ca reședinţă; sau

(b) neocupate; sau

(c) rezervate unei utilizări sezoniere sau secundare.

„Distincte” înseamnă înconjurate de pereţi și acoperite cu un acoperiș sau plafon astfel încât o persoană sau un grup de per
soane se pot izola. „Independente” înseamnă că dispun de acces direct din stradă sau o scară, un culoar, o galerie sau un
teren.

„Alte unităţi de locuit” sunt colibe, cabane, barăci, căsuţe, rulote, ambarcaţiuni de locuit, hambare, mori, pivniţe sau orice alt
adăpost utilizat ca locuinţă umană la momentul recensământului, indiferent dacă au fost concepute sau nu ca locuinţe.

„Spaţii de locuit colective” sunt spaţiile destinate a fi locuite de grupuri mari de persoane sau mai multe gospodării și utili
zate ca reședinţă obișnuită de cel puţin o persoană la data recensământului.

„Locuinţe convenţionale ocupate”, alte unităţi de locuit și spaţiile de locuit colective constituie „spaţii de locuit”. Orice „spa
ţiu de locuit” trebuie să fie reședinţa obișnuită a unei persoane cel puţin.

Locuinţele convenţionale ocupate și alte unităţi de locuit reprezintă împreună „unităţi de locuit”.

Persoanele fără adăpost (persoanele care nu sunt rezidenţi obișnuiţi ai niciunei categorii de spaţii de locuit) pot fi persoanele
care trăiesc pe stradă și care nu dispun de un adăpost care intră în categoria spaţiilor de locuit (lipsa unui adăpost) sau per
soanele care se mută frecvent de la un spaţiu de cazare temporară la altul (lipsa unui domiciliu stabil).

Aranjamente locative HAR.L. HAR.H.

0. Total 0. 0.

1. Ocupanţi ai unei locuinţe convenţionale sau a unui spaţiu de locuit colectiv 1. 1.

1.1. Ocupanţi ai unei locuinţe convenţionale 1.1. 1.1.

1.2. Ocupanţi ai unui spaţiu de locuit colectiv 1.2. 1.2.

2. Ocupanţi ai unei alte unităţi de locuit și persoane fără adăpost 2. 2.

2.1. Ocupanţi ai unei alte unităţi de locuit 2.1.

2.2 Persoane fără adăpost 2.2.

3. Nu se menţionează 3. 3.
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Subdiviziunile pentru „aranjamente locative” servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal care se raportează la persoane.

În subdiviziunea HAR.L., categoriile „total” (HAR.L.0.), precum și „ocupanţi ai unei alte unităţi de locuit și persoane fără adă
post” (HAR.L.2.) sunt opţionale.

tematică: Tipul spaţiilor de locuit

Un spaţiu de locuit este o locuinţă care servește drept reședinţă obișnuită pentru una sau mai multe persoane. Termenii
„locuinţe convenţionale”, „alte unităţi de locuit” și „spaţii de locuit colective” sunt definiţi la fel ca pentru tematica „aranja
mente locative”.

Tipul de spaţiu de locuit TLQ.

0. Total 0.

1. Locuinţe convenţionale ocupate 1.

2. Alte unităţi de locuit 2.

3. Spaţii de locuit colective 3.

4. Nu se menţionează 4.

Subdiviziunile pentru „tipul de spaţiu de locuit” servesc la defalcarea totalului de „spaţii de locuit” și a oricăror subtotaluri.

tematică: Regimul de ocupare a locuinţelor convenţionale

„Locuinţele convenţionale ocupate” sunt locuinţe convenţionale care servesc drept reședinţă obișnuită pentru una sau mai
multe persoane la data recensământului. „Locuinţele convenţionale neocupate” sunt locuinţe convenţionale care nu servesc
drept reședinţă obișnuită pentru nicio persoană la data recensământului.

Regimul de ocupare a locuinţelor convenţionale OCS.

0. Total 0.

1. Locuinţe convenţionale ocupate 1.

2. Locuinţe convenţionale neocupate 2.

2.1. Locuinţe rezervate unei utilizări sezoniere sau secundare (opţional) 2.1.

2.2. Locuinţe neocupate (opţional) 2.2.

3. Nu se menţionează 3.

Subdiviziunile pentru „regimul de ocupare a locuinţelor convenţionale” servesc la defalcarea totalului de „locuinţe conven
ţionale” și a oricăror subtotaluri.

Locuinţele convenţionale ale căror rezidenţi nu sunt incluși în recensământ se clasifică în categoria „locuinţe rezervate unei
utilizări sezoniere sau secundare” (OCS.2.1.).

tematică: Tipul de proprietate

Tematica „tipul de proprietate” se referă la proprietatea locuinţei și nu a terenului pe care aceasta este construită.

„Locuinţele ocupate de proprietar” sunt acelea în care cel puţin un ocupant al locuinţei este proprietarul întregii locuinţe sau
a unei părţi din aceasta.

Prin „proprietate în regim de locaţie comună” se înţelege proprietatea în cadrul unei cooperative de locuinţe.

„Locuinţe închiriate” sunt acelea în care cel puţin un ocupant plătește o chirie pentru ocuparea locuinţei și în care niciun
ocupant nu este proprietarul întregii locuinţe sau a unei părţi din aceasta.
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Tipul de proprietate OWS.

0. Total 0.

1. Locuinţe ocupate de proprietar 1.

2. Locuinţe în proprietate în regim de locaţie comună 2.

3. Locuinţe închiriate 3.

4. Locuinţe în alte tipuri de proprietate 4.

5. Nu se menţionează 5.

6. Nu se aplică 6.

Subdiviziunile pentru „tipul de proprietate” servesc la defalcarea totalului de „locuinţe convenţionale” și a oricăror subtotaluri.

Locuinţele convenţionale neocupate se clasifică la rubrica „nu se aplică” (OWS.6.).

tematică:  Numărul ocupanţilor

Numărul ocupanţilor unei unităţi de locuit corespunde numărului de persoane pentru care unitatea de locuit este reședinţa
obișnuită.

Numărul ocupanţilor NOC.L. NOC.M. NOC.H.

0. Total 0. 0. 0.

1. 1 persoană 1. 1. 1.

2. 2 persoane 2. 2. 2.

3. de la 3 la 5 persoane 3. 3. 3.

3.1. 3 persoane 3.1. 3.1.

3.2. 4 persoane 3.2. 3.2.

3.3 5 persoane 3.3. 3.3.

4. 6 sau mai multe persoane 4. 4. 4.

4.1. de la 6 la 10 persoane 4.1. 4.1.

4.1.1. 6 persoane 4.1.1.

4.1.2. 7 persoane 4.1.2.

4.1.3. 8 persoane 4.1.3.

4.1.4. 9 persoane 4.1.4.

4.1.5. 10 persoane 4.1.5.

4.2. 11 sau mai multe persoane 4.2. 4.2.

Subdiviziunile pentru „numărul ocupanţilor” servesc la defalcarea totalului de „unităţi de locuit” și a oricăror subtotaluri.

tematică:  Spaţiul locuibil și/sau numărul de camere pe unitate de locuit

Spaţiul locuibil se definește ca:

— suprafaţa măsurată în interiorul pereţilor exteriori, excluzând pivniţele și mansardele nelocuibile iar, în blocurile de
locuinţe, toate spaţiile comune; or

— suprafaţa totală a camerelor care intră sub incidenţa definiţiei de „cameră”.

Prin „cameră” se înţelege un spaţiu limitat într-o unitate de locuit de pereţi care se întind de la podea la plafon sau acoperiș,
având o dimensiune suficientă pentru a conţine un pat de adulţi (cel puţin 4 metri pătraţi) și având o înălţime de cel puţin
de 2 metri sub plafon peste cea mai mare parte a suprafeţei acestuia.

Statele membre comunică datele privind „suprafaţa locuibilă” sau, dacă acest lucru nu este posibil, privind „numărul de
camere”.
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Spaţiul locuibil UFS.

0. Total 0.

1. Sub 30 de metri pătraţi 1.

2. De la 30 de metri pătraţi la mai puţin de 40 de metri pătraţi 2.

3. De la 40 de metri pătraţi la mai puţin de 50 de metri pătraţi 3.

4. De la 50 de metri pătraţi la mai puţin de 60 de metri pătraţi 4.

5. De la 60 de metri pătraţi la mai puţin de 80 de metri pătraţi 5.

6. De la 80 de metri pătraţi la mai puţin de 100 de metri pătraţi 6.

7. De la 100 de metri pătraţi la mai puţin de 120 de metri pătraţi 7.

8. De la 120 de metri pătraţi la mai puţin de 150 de metri pătraţi 8.

9. 150 de metri pătraţi și peste 9.

10. Nu se menţionează 10.

Subdiviziunile pentru „suprafaţa locuibilă” servesc la defalcarea totalului de „unităţi de locuit” și a oricăror subtotaluri. Poate
fi utilizată, de asemenea, la defalcarea totalului de „locuinţe convenţionale” și a oricăror subtotaluri.

Număr de camere NOR.

0. Total 0.

1. 1 cameră 1.

2. 2 camere 2.

3. 3 camere 3.

4. 4 camere 4.

5. 5 camere 5.

6. 6 camere 6.

7. 7 camere 7.

8. 8 camere 8.

9. 9 sau mai multe camere 9.

10. Nu se menţionează 10.

Subdiviziunile pentru „număr de camere” servesc la defalcarea totalului de „unităţi de locuit” și a oricăror subtotaluri. Poate
fi utilizată, de asemenea, la defalcarea totalului de „locuinţe convenţionale” și a oricăror subtotaluri.

tematică:  Standardul densităţii

Tematica „standardul densităţii” divizează suprafaţa utilă în metri pătraţi sau numărul de camere la numărul de ocupanţi,
astfel cum se menţionează la tematica „numărul ocupanţilor”.

Statele membre comunică datele privind „standardul densităţii” măsurate prin intermediul „spaţiului locuibil” sau, dacă acest
lucru nu este posibil, prin intermediul „numărului de camere”.

Standardul densităţii (suprafaţă) DFS.

0. Total 0.

1. Mai puţin de 10 metri pătraţi per ocupant 1.

2. De la 10 metri pătraţi la mai puţin de 15 metri pătraţi per ocupant 2.

3. De la 15 metri pătraţi la mai puţin de 20 metri pătraţi per ocupant 3.

4. De la 20 metri pătraţi la mai puţin de 30 metri pătraţi per ocupant 4.

5. De la 30 metri pătraţi la mai puţin de 40 metri pătraţi per ocupant 5.

6. De la 40 metri pătraţi la mai puţin de 60 metri pătraţi per ocupant 6.

7. De la 60 metri pătraţi la mai puţin de 80 metri pătraţi per ocupant 7.

8. 80 de metri pătraţi și peste per ocupant 8.

9. Nu se menţionează 9.

Subdiviziunea „standardul densităţii (suprafaţă)” servește la defalcarea totalului de „unităţi de locuit” și a oricăror subtotaluri.
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Standardul densităţii (număr de camere) DRM.

0. Total 0.

1. Mai puţin de 0,5 camere per ocupant 1.

2. De la 0,5 camere la mai puţin de 1,0 camere per ocupant 2.

3. De la 1,0 camere la mai puţin de 1,25 camere per ocupant 3.

4. De la 1,25 camere la mai puţin de 1,5 camere per ocupant 4.

5. De la 1,5 camere la mai puţin de 2,0 camere per ocupant 5.

6. De la 2,0 camere la mai puţin de 2,5 camere per ocupant 6.

7. De la 2,5 camere la mai puţin de 3,0 camere per ocupant 7.

8. 3,0 camere sau mai multe per ocupant 8.

9. Nu se menţionează 9.

Subdiviziunea „standardul densităţii (număr de camere)” servește la defalcarea totalului de „unităţi de locuit” și a oricăror
subtotaluri.

tematică: Sistemul de furnizare a apei

Sistemul de furnizare a apei WSS.

0. Total 0.

1. Apă curentă în unitatea de locuit 1.

2. Fără apă curentă în unitatea de locuit 2.

3. Nu se menţionează 3.

Subdiviziunea „sistem de furnizare a apei” servește la defalcarea totalului de „unităţi de locuit” și a oricăror subtotaluri. Poate
fi utilizată, de asemenea, la defalcarea totalului de „locuinţe convenţionale” și a oricăror subtotaluri.

tematică:  Instalaţiile sanitare

Instalaţiile sanitare TOI.

0. Total 0.

1. Toaletă cu sistem de tragere a apei în unitatea de locuit 1.

2. Fără toaletă cu sistem de tragere a apei în unitatea de locuit 2.

3. Nu se menţionează 3.

Subdiviziunea „instalaţii sanitare” servește la defalcarea totalului de „unităţi de locuit” și a oricăror subtotaluri. Poate fi uti
lizată, de asemenea, la defalcarea totalului de „locuinţe convenţionale” și a oricăror subtotaluri.

tematică:  Instalaţiile de igienă

Prin instalaţie de igienă se înţelege orice instalaţie care permite spălarea întregului corp și include o instalaţie de baie sau de
duș.

Instalaţiile de igienă BAT.

0. Total 0.

1. Instalaţie fixă de baie sau de duș în unitatea de locuit 1.

2. Fără instalaţie fixă de baie sau de duș în unitatea de locuit 2.

3. Nu se menţionează 3.

Subdiviziunea „instalaţii de igienă” servește la defalcarea totalului de „unităţi de locuit” și a oricăror subtotaluri. Poate fi uti
lizată, de asemenea, la defalcarea totalului de „locuinţe convenţionale” și a oricăror subtotaluri.
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Tipul de încălzire

Se consideră că o locuinţă este echipată cu încălzire centrală în cazul în care încălzirea este furnizată fie de o centrală de
încălzire comună, fie de o instalaţie montată în clădire sau în locuinţă, destinată încălzirii, oricare ar fi sursa energiei utilizate.

Tipul de încălzire TOH.

0. Total 0.

1. Încălzire centrală 1.

2. Fără încălzire centrală 2.

3. Nu se menţionează 3.

Subdiviziunea „tipul de încălzire” servește la defalcarea totalului de „unităţi de locuit” și a oricăror subtotaluri. Poate fi uti
lizată, de asemenea, la defalcarea totalului de „locuinţe convenţionale” și a oricăror subtotaluri.

tematică: Locuinţele în funcţie de tipul clădirii

Tematica „locuinţe în funcţie de tipul clădirii” se referă la numărul de locuinţe din clădirea în care se află locuinţa.

Locuinţele în funcţie de tipul clădirii TOB.

0. Total 0.

1. Locuinţe convenţionale în clădiri rezidenţiale 1.

1.1. Locuinţe convenţionale în clădiri cu o locuinţă 1.1.

1.2. Locuinţe convenţionale în clădiri cu două locuinţe 1.2.

1.3. Locuinţe convenţionale în clădiri cu trei sau mai multe locuinţe 1.3.

2. Locuinţe convenţionale în clădiri nerezidenţiale 2.

3. Nu se menţionează 3.

Subdiviziunea „locuinţe în funcţie de tipul clădirii” servește la defalcarea totalului de „locuinţe convenţionale” și a oricăror
subtotaluri.

tematică: Locuinţele în funcţie de perioada de construcţie

Tematica „locuinţele în funcţie de perioada de construcţie” se referă la anul în care clădirea în care se află locuinţa a fost
terminată.

Locuinţele în funcţie de perioada de construcţie POC.

0. Total 0.

1. Înainte de 1919 1.

2. 1919 – 1945 2.

3. 1946 – 1960 3.

4. 1961 – 1970 4.

5. 1971 – 1980 5.

6. 1981 – 1990 6.

7. 1991 – 2000 7.

8. 2001 – 2005 8.

9. 2006 și ulterior 9.

10. Nu se menţionează 10.

Subdiviziunea „locuinţe în funcţie de perioada de construcţie” servește la defalcarea totalului de „locuinţe convenţionale” și
a oricăror subtotaluri.
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