
Stimați cetățeni ai Republicii Moldova!

În anul 2021 va avea loc o nouă rundă de recensăminte în multe 
țări ale lumii. Rusia va participa și ea. Recensământul populației 
din Rusia va avea loc în toamna 2021. 

Acest pliant conține răspunsuri la cele mai importante întrebări 
despre recensământ.

Găsiți mai multe informații despre
recensământ pe site-ul web STRANA2020.RU

 
Informații suplimentare 

Biroul media VPN 
E-mail: media@strana2020.ru

Теl.: +7 (495) 933-31-94

Informațiile de contact ale departamentului
consular al Republicii Moldova:

+7 (495) 790 - 75-46.
E-mail: consul.moscova@mfa.gov.md

Puteți beneficia de consultanță privind legislația migrației și a muncii
din Federația Rusăla Call-Center-ului Federației Migranților din Rusia:

+7 (901) 578-32-88
+7 (963) 997-42-10
+7 (926) 130-75-00

E-mail: info@fmr-onine.ru



Recensământul populației din Rusia este procesul de numărare a întregii 
populații aflate pe teritoriul țării la data de 1 octombrie 2021, inclusiv 
cetățenii străini.

Recensământul va avea loc din data de 15 octombrie până pe 14 
noiembrie 2021. Veți putea participa la recensământ în unul dintre 
cele trei moduri: răspunzând la întrebările recenzorului, completând de 
unul singur formularul de recensământ de pe Internet sau vizitând 
secția staționară de recensământ.

În timpul recensământului, sunt colectate doar date anonimizate. Numele, 
prenumele și adresele nu sunt înscrise în formularele de recensământ.
Recenzorul scrie răspunsurile, numai astfel cum le formulați 
dumneavoastră. Nu este necesară confirmarea răspunsurilor cu documente.
Recensământul este sigur și confidențial! Datele colectate sunt utilizate 
doar pentru obținerea rezultatelor consolidate.

Dacă nu doriți să răspundeți la întrebările recenzorului, puteți completa 
independent formularul de recensământ pe portalul Gosuslugi.ru. Pentru a 
face acest lucru, trebuie să vă înregistrați mai întâi pe acest portal.
După ce ați răspuns la întrebările din chestionarul de recensământ, veți 
primi un cod care va confirma participarea dvs. la recensământ. Va trebui 
să îl arătați recenzorului.

Datele recensămintelor stau la baza dezvoltării economiei, a sferei sociale 
și a pieței muncii din fiecare țară. Participarea dvs. la recensământ 
constituie o contribuție la o cauză comună importantă, o oportunitate de a 
face viața dvs. și lumea din jurul dvs. mai bune și mai perfecte!

Cei, care sunt rezidenți 
permanenți ai Rusiei, au 
un formular complet de 
recensământ care 
conține 25 de întrebări

legitimației prezentate împreună cu cartea 
de identitate;
vestei și eșarfei albastre cu simbolurile 
recensământului;
servietei inscripționate cu Rosstat și tabletei 
care conține formularele electronice de 
recensământ.

Din punct de vedere al desfășurării recensământului,
nu contează dacă o persoană are dreptul să se afle pe teritoriul țării. 
Din punct de vedere al desfășurării recensământului,
nu contează dacă o persoană are dreptul să se afle pe teritoriul țării. 

Cetățenii străini aflați în Rusia participă la recensământ în două cazuri:

Ca rezidenți permanenți ai 
Rusiei:
� dacă au venit în Rusia pentru 
cel puțin 12 luni;
� dacă au venit în Rusia în 
căutarea azilului;
� dacă au venit în Rusia și nu au 
un alt loc de reședință 
permanentă.

Ca rezidenți ai altor țări care se află 
temporar în Rusia:
� dacă au venit în Rusia să studieze sau 
să lucreze pentru o perioadă mai mică 
de 12 luni;
� dacă au reședința permanentă într-o 
altă țară și s-au aflat în Rusia în 
noaptea de 1 octombrie pentru a se 
recrea, a se trata, a face vizite, pentru 
tranzit, etc.

1. sex
2. anul nașterii
3. țara de reședință permanentă
4. scopul sosirii în Rusia
5. durata șederii în Rusia
6. țara natala
7. cetățenie

Rezidenții altor țări aflați temporar
în Rusia vor primi un formular
prescurtat de 7 întrebări :

Rezidenții altor țări aflați temporar
în Rusia vor primi un formular
prescurtat de 7 întrebări :

Puteți recunoaște recenzorul în baza:

15 OCTOMBRIE
PÂNĂ PE
 08 NOIEMBRIE 2021  

15 OCTOMBRIE
PÂNĂ PE 
14 NOIEMBRIE 2021

15 OCTOMBRIE
PÂNĂ PE 
08 NOIEMBRIE 2021 

RECENSĂMÂNT PE 
PORTALUL 
GOSUSLUGI.RU

RECENSĂMÂNT PRIN 
INTERMEDIUL 
RECENZORILOR

RECENSĂMÂNT ÎN 
CADRUL SECȚIILOR 
STAȚIONARE 


