
 

 

 

 

Ce trebuie să faceți? 
Completați întrebările recensământului pe 

chestionarul de recensământ purpuriu și alb în 

limba engleză la data de  

21 martie 2021 sau cât mai curând posibil după 

aceea și returnați în plicul Freepost  

sau vă puteți completa recensământul online. 

Dacă adresa dvs. este incorectă sau lipsește, 

introduceți adresa corectă sub adresa tipărită pe 

fața formularului. 

Completați online 
1. Mergeți la www.gov.je/census2021 

2. Introduceți codul de acces al gospodăriei în 

partea de sus a chestionarului 

3. Răspundeți la întrebări online și faceți clic pe 

trimitere 

Codul de acces al gospodăriei dvs. este 

codul cu 16 caractere de pe fața 

chestionarului dvs. purpuriu și alb. 

Confidențialitate 
Toate informațiile personale pe care ni le oferiți 

sunt protejate prin lege. Acestea vor fi păstrate 

strict confidențial și nu vor fi divulgate niciunei 

persoane din afara Biroului de recensământ. 

Linkul către notificarea de confidențialitate a 

departamentului de Statistică este 

www.gov.je/census.  

Mulțumim pentru cooperare. 

Biroul de recensământ, departamentul de 

Statistică, Jersey 

Vă vom contacta numai dacă trebuie să colectăm 

informații lipsă. 

Dacă ați pierdut plicul dvs., returnați la adresa: 

Census Office, FREEPOST 2021, Jersey, JE1 1AF 

 

 

 

 

 

 

Cine ar trebui să completeze 

chestionarul?  
Fiecare persoană care a stat sau intenționează să 

stea în Jersey o perioadă continuă de o lună sau 

mai mult, trebuie să fie inclusă pe un chestionar 

de recensământ. 

Capul familiei/capul familiei comun trebuie să 

completeze chestionarul. Capul familiei este o 

persoană care: 

• deține/închiriază (sau deține/închiriază în 

comun) o locuință și/sau 

• este răspunzător(răspunzătoare) (sau 

răspunzător în comun) pentru plata facturilor 

gospodăriei 

De ce trebuie să completați chestionarul? 
Recensământul este singura perioadă în care 

fiecare persoană și gospodărie sunt numărate. 

Este extrem de important pentru serviciile de 

planificare și finanțare (precum transport, 

educație și locuințe) pentru fiecare persoană. 

Fiecare persoană trebuie inclusă în recensământ, 

toate persoanele din gospodărie și vizitatorii care 

petrec noaptea. 

Este obligatoriu să participați la recensământ. 

Puteți primi o amendă dacă nu participați sau 

dacă furnizați informații false. 

De unde pot obține ajutor?  
Site web www.gov.je/census2021 

E-mail:  JerseyCensus2021@gov.je 

Telefon: (01534) 444400 

Declarație 
Trebuie să semnați această secțiune după ce ați 

completat chestionarul. Vă rugăm să verificați 

dacă nu ați ratat nicio pagină sau întrebare 

relevantă. Declarația prevede: 

„Acest chestionar a fost completat conform 

cunoștințelor și convingerilor mele”

Recensământ Jersey 2021 - Chestionar gospodărie  

Aceasta este traducerea unui ghid. Trebuie să completați răspunsurile pe 
chestionarul de recensământ purpuriu și alb în limba engleză și să îl returnați în 

FREEPOST sau să îl completați online.  
Formularul online este disponibil în mai multe limbi. 

 

http://www.gov.je/census


Înainte să începeți 

Cine ar trebui să completeze chestionarul?  

Capul familiei este răspunzător pentru a se asigura că acest chestionar este completat și returnat 

Capul familiei este persoana care locuiește de obicei la această adresă, care: 

• deține/închiriază (sau deține/închiriază în comun) locuința și/sau 

• este răspunzător(răspunzătoare) (sau răspunzător în comun) pentru plata facturilor și cheltuielilor gospodăriei 

O gospodărie este: 

• o persoană care trăiește singură; sau 

• un grup de persoane (nu neapărat înrudite) care locuiesc la aceeași adresă și care folosesc în comun facilitățile de 

gătit și o cameră de zi sau o sufragerie sau zonă de luat masa. 

Ce ar trebui să completați în chestionar? 

Există 3 secțiuni pe care trebuie să le completați: 

Întrebări referitoare la gospodărie la pagina 3-4 despre această gospodărie și locuință 

Întrebări individuale la paginile 5-22 pentru fiecare persoană care locuiește de regulă în această 

gospodărie, chiar dacă această persoană lipsește temporar din Jersey. Orice persoană care a fost sau 

intenționează să se afle în Jersey, pentru o perioadă continuă de o lună sau mai mult, trebuie inclusă în 

aceste întrebări la adresa obișnuită din Jersey. 

Întrebări referitoare la vizitatori la pagina 3 pentru toate celelalte persoane care petrec noaptea în 

această gospodărie la data de 21 martie 2021. 

Este important să includeți vizitatorii care petrec noapte în această gospodărie pe 21 martie 2021, pentru a 

vă asigura că toate persoanele sunt incluse. Vizitatorii care locuiesc de obicei în altă parte în Jersey trebuie, 

de asemenea, incluși într-un chestionar de recensământ la adresa lor obișnuită din Jersey. 

Veți găsi informații suplimentare despre persoanele care trebuie incluse în chestionar în ultima pagină. 

Veți avea nevoie de chestionare suplimentare? 
• Dacă, pentru motive de confidențialitate, orice membru/(ă) din gospodăria dvs. cu vârsta de peste 16 ani 

dorește să completeze un formular separat, asigurați-vă că persoana semnează declarația pe pagina din 

spate a chestionarului. Va trebui să ne contactați pentru un formular individual pe care această persoană 

să îl completeze. Rețineți să includeți aceste persoane la întrebarea H1 referitoare la gospodărie 

• Dacă există mai mult de șase persoane în această gospodărie sau există mai mult de 5 vizitatori care 

petrec noaptea, ne puteți contacta pentru unul sau mai multe chestionare de continuare sau completați 

chestionarul online 

• Dacă există mai multe gospodării la această adresă, contactați-ne pentru a solicita unul sau mai multe 

chestionare referitoare la gospodărie. 

Pentru a solicita chestionare suplimentare, contactați-ne telefonic sau prin e-mail; mai multe informații în 

secțiunea „de unde pot obține ajutor” la pagina 1 

Cum să completați chestionarul 

• Vă rugăm să completați chestionarul cu cerneală neagră sau albastră 

• Bifați răspunsurile dvs. astfel ✓ și scrieți răspunsurile dvs. cu majuscule în casete 

• Urmați instrucțiunile MERGEȚI LA 

• Lăsați necompletate orice întrebări sau pagini unde nu trebuie să răspundeți 

• Dacă întâmpinați dificultăți la completarea chestionarului, contactați-ne pentru asistență. 

• Trebuie să răspundeți la toate întrebările care vă sunt aplicabile, cu excepția întrebărilor 14 și 15 

• Întrebările 14 și 15 sunt voluntare. Dacă nu doriți să răspundeți la acestea, lăsați-le necompletate 



Cine face parte din gospodăria dvs.? 

H1 Enumerați toate numele persoanelor care locuiesc de obicei la această adresă, începând cu dvs. 

Capul familiei principal este persoana care locuiește sau este prezentă la această adresă, care: 

• deține/închiriază (sau deține/închiriază în comun) locuința și/sau 

• este răspunzător(răspunzătoare) (sau răspunzător în comun) pentru plata facturilor și cheltuielilor 

gospodăriei 

Includeți 

• Orice persoană care nu se află momentan la această adresă la 21 martie 2021 (de exemplu, este în concediu) 

• Copiii cu vârstă de școală și studenții care nu se află acasă în timpul anului școlar 

• Orice copil născut la sau înainte de 21 martie 2021, chiar dacă se află încă în spital 

• Un soț/o soție sau partener(ă) care lucrează departe de casă sau este membru(ă) a forțelor armate și 

locuiește de obicei la această adresă. 

Nu includeți: 

• Vizitatori (o persoană care nu trăiește sau muncește în Jersey și vizitează Jersey mai puțin de o lună)  

(completați aceste detalii pe formularul de recensământ) 

    Prenumele Numele 

Dvs. (persoana 1)      

Persoana 2       

Persoana 3       

Persoana 4       

Persoana 5       

Persoana 6       

Dacă sunt mai mult de șase persoane, contactați-ne pentru a obține un chestionar de continuare sau luați în 

considerare completarea recensământului dvs. online 

H2 Enumerați toți vizitatorii prezenți la această adresă la data de 21 martie 2021 

• Un vizitator este o persoană care nu locuiește sau lucrează în Jersey și care vizitează Jersey mai puțin de o 

lună sau o persoană care locuiește în mod normal în altă parte din Jersey, dar stă la această adresă în 

noaptea recensământului 

• Nu răspundeți la întrebările individuale (paginile 5-22 ale chestionarului în limba engleză) pentru vizitatori 

• Dacă vă aflați în Jersey o lună sau mai mult sau intenționați să rămâneți o lună sau mai mult, completați 

toate întrebările individuale (la paginile 5-22 ale chestionarului în limba engleză) ca membru actual al 

gospodăriei 

(vă rugăm să completați chestionarul principal) 

   Prenume Nume Adresă obișnuită Cod poștal 

Vizitator 1     

Vizitator 2     

Vizitator 3     

Vizitator 4     

Vizitator 5     

Dacă există doar vizitatori la această adresă, completați întrebările referitoare la gospodărie de la H3 până la H6 și să 

semnați formularului de recensământ 

  



Întrebări referitoare la gospodărie 

H3 Ce tip de proprietate este aceasta? 

Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

O casă întreagă sau un bungalou care este: 

1 Detașat(ă) 

2 Semidetașat(ă) 

3 Înșiruit(ă) (inclusiv cea din capăt) 

Un apartament, căsuță mică, apartament mare care este: 

4 Într-un bloc de apartamente construit specific 

5 Parte dintr-o casă convertită (inclusiv o cameră) 

6 Într-o clădire comercială, precum o clădire de birouri, hotel sau deasupra unui magazin. 

O structură mobilă sau temporară 

7 Un cort, barcă, Portakabin sau altă structură mobilă sau temporară 

H4 Cum vă ocupați locuința? 

Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

1 Ocupată de proprietar 

2 Chirie pentru locuință socială („Case Andium”, anterior locuințe din partea Statelor, trust de locuințe și chirie de 

la parohie) 

3 Chirie privată calificată 

4 Cazare pentru servicii sau personal 

5 Locuință de închiriat înregistrată 

6 Chiriaș care plătește chiria într-o gospodărie privată 

7 Altă cazare necalificată 

H5 Câte dormitoare sunt utilizate numai în gospodăria dvs.? 

Includeți toate camerele construite sau convertite pentru utilizare ca dormitoare, chiar dacă nu sunt utilizate 

momentan ca dormitoare 

H6 Câte mașini, dube sau motociclete sunt deținute sau sunt disponibile pentru a fi utilizate de membrii 

gospodăriei dvs.? 

Includeți orice vehicul deținut de angajatorul dvs. care este disponibil pentru uz privat. 

 Numărul de mașini sau dube: 

Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

  Nu există 

  1 

  2 

  3 

  4 sau mai multe, scrieți cu cifre pe formular 

 Număr de motociclete sau mopede: 

 Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

Nu există 

  1 

  2 

  3 

  4 sau mai multe, scrieți cu cifre pe formular



Întrebări individuale – Dvs. (Persoana 1) 

1 Care este numele dvs.?  

(completați formularul de recensământ) 

Prenume 

 

Al doilea prenume 

 

Nume de familie 

2 Nu există întrebarea 2 pentru capul familiei 

  

  

  

  

 

3 La data de 21 martie 2021, dvs. erați? 

Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

1 Prezent(ă) la această adresă 

2 Absent(ă) de la această adresă, dar în Jersey 

3 Absent(ă) din Jersey 

4 Care este sexul dvs.? 

Va urma o întrebare despre gen, dacă aveți vârsta de 

16 ani sau mai mult 

 1 Feminin 

 2 Masculin 

5 Care este data dvs. de naștere? 

 Ziua  Luna  Anul 

6 Unde v-ați născut? 

Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

1 Jersey 

2 În alt loc în Insulele Britanice* 

3 Franța 

4 Republica Irlanda 

5 Polonia 

6 Portugalia/Madeira  

7 Altă țară europeană, vă rugăm să scrieți în 

formularul de recensământ _________ 

8 În altă parte, vă rugăm să scrieți în formularul 

de recensământ _________  

*Insulele Britanice includ Anglia, Țara Galilor, Scoția, 

Irlanda de Nord, Insulele Anglo-Normande și Insula 

Man 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Când a început perioada dvs. prezentă de 

rezidență continuă în Jersey? 

Ignorați perioadele de lipsă în concediu și perioadele 

de lipsă în anii de ocupație 

 1 La naștere  2 sau în anul (scrieți) 

8 Care este istoricul dvs. cultural și etnic? 

Alegeți o secțiune de la A la D, apoi bifați o casetă pe 

formularul de recensământ pentru a descrie cel mai 

bine grupul etnic sau istoricul dvs. 

A Caucazian 

11 Jersey 

12 Britanic 

13 Irlandez 

14 Francez 

15 Polonez 

16 Portughez/din Madeira 

17 Român 

18 din Africa de Sud 

19 Alt istoric caucazian, scrieți pe formular 

______________________________ 

B Asiatic, asiatic britanic sau asiatic din Jersey 

21 Indian 

22 Thailandez 

23 Chinez 

24 Alt istoric asiatic, scrieți pe formular 

______________________________ 

C Afro-american Afro-american Britanic sau 

Afro-american Jersey 

31 African 

32 din Caraibe 

33 Alt istoric afro-american, scrieți pe fundal 

______________________________ 

D Mixt 

41 Asiatic și afro-american 

42 Afro-american și caucazian 

43 Caucazian și asiatic 

44 Alt istoric mixt, scrieți pe formular 

______________________________ 

 

9 Cum este starea dvs. de sănătate în general? 

Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

1 Foarte bună 

2 Bună 

3 Normală 

4 Proastă 

5 Foarte proastă 

  

Întrebări individuale – Dvs. (Persoana 1) 

 



10 Aveți orice afecțiuni fizice sau de sănătate 

mintală sau boli care durează sau vă așteptați să 

dureze 12 luni sau mai mult? 

Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

 1 Da 

 2 Nu… > Mergeți la 12 

11 Afecțiunile sau bolile dvs. vă reduc abilitatea 

de a efectua activități de zi cu zi? 

Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

 1 Da, mult 

 2 Da, puțin 

 3 Nu 

12 Dacă aveți 15 ani sau mai puțin – mergeți la 27 

Dacă aveți 16 ani sau mai mult – mergeți la 13 

13 Care este starea dvs. civilă la data de 21 

martie 2021? 

Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

1 Nu am fost niciodată căsătorit(ă) și niciodată 

într-un parteneriat civil înregistrat ………….. 

2 Căsătorit(ă) (inclusiv recăsătorire) 

3 Într-un parteneriat civil înregistrat 

4 Separat(ă), dar încă căsătorit(ă) legal 

5 Separat(ă), dar încă într-un parteneriat civil 

legal 

6 Divorțat(ă) 

7 Anterior, într-un parteneriat civil care este 

acum dizolvat în mod legal  

8 Văduv(ă) 

9 Partener supraviețuitor dintr-un parteneriat 

civil înregistrat  

14 Care dintre următoarele vă descriu cel mai 

bine orientarea sexuală? 

Această întrebare este voluntară 

1 Heterosexual 

2 Homosexual sau lesbiană 

3 Bisexual(ă) 

4 Altă orientare sexuală, vă rugăm să scrieți în 

formularul de recensământ  

15 Genul dvs. este același precum sexul 

înregistrat la naștere? 

Această întrebare este voluntară 

1 Da 

2 Nu scrieți genul pe formularul de 

recensământ 

 

 

 

 

 

16 Care dintre acestea descrie statutul dvs. 

pentru locuință și muncă? 
Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

1 „Entitled” Cu drept 
(o persoană care a locuit în Jersey timp de 10 ani sau 
mai mult și poate lucra pentru orice angajator și poate 
închiria sau cumpăra orice proprietate) 

2 „Entitled for work” Cu drept de muncă 
(o persoană care a locuit în Jersey timp de 5 ani 
consecutivi imediat înainte de acordarea statutului sau 
este căsătorit(ă) cu sau este în parteneriat civil cu o 
persoană care are „drept”, „drept de muncă” sau este 
„autorizat(ă)”. Aceste persoane pot lucra pentru orice 
angajator, dar nu pot cumpăra proprietăți și închirierea 
proprietăților este restricționată) 

3 „Licensed” Autorizat(ă) 
(o persoană al cărei angajator are o autorizație de a o 
angaja ca lucrător esențial - poate închiria sau cumpăra 
orice proprietate) 

4 „Registered” Înregistrat(ă) 
(o persoană care nu se califică în celelalte categorii) 

17 Pe care dintre următoarele calificări le 

dețineți? 
Bifați fiecare casetă din formularul de recensământ care se 
aplică dacă aveți oricare dintre calificările enumerate 
În cazul în care calificarea dvs. nu este enumerată, bifați 
caseta din formular care conține cel mai apropiat echivalent 

Calificări în învățământul superior 
• Nivel de diplomă sau superior (de exemplu, prima 

diplomă sau echivalent de diplomă, diplomă superioară 
sau calificări postuniversitare , BSc (licență în științe) , BA 
(licență în arte) , MSc (master în științe) , PGCE (certificat 
postuniversitar în educație) 

• Sub nivel de diplomă (de exemplu cursuri de bază, HND 
(diplomă națională superioară), NVQ (calificări 
profesionale naționale) nivel 4 sau 5, BTEC de nivel 
superior, diplomă superioară RSA) 

Niveluri AS A sau echivalent 
• Două sau mai multe niveluri A sau patru sau mai multe 

niveluri AS sau o diplomă de bacalaureat internațional (IB) 
• Un nivel A sau două niveluri AS 

GCSE-uri (certificate generale de educație secundară) 
sau echivalent 
• Cinci sau mai multe GCSE-uri (A*-C, 9-4) sau cinci sau mai 

multe    niveluri O (promovări) 
• GCSE sau niveluri O la orice grad 

Calificări tehnice sau profesionale 
• Nivel NVQ 3, BTEC Național, OND sau ONC, organizație de 

meșteșug avansat 
• NVQ nivel 2, BTEC General local și organizație de 

meșteșug avansat 
• NVQ nivel 1 

SAU ... Altele sau fără calificare 
• Orice altă calificare, precum o calificare profesională sau 

străină (specificați cea mai înaltă primită) 
 

• Fără calificări formale 

  

Întrebări individuale – Dvs. (Persoana 1) 

 



18 Care dintre următoarele vă descrie cel mai 

bine activitatea dvs. din ultimele șapte zile? 

Bifați toate care se aplică pe formularul de 

recensământ 

• Lucru pentru un angajator cu normă întreagă   

• Lucru pentru un angajator cu jumătate de 

normă 

• Lucrător independent, care angajează pe alții 

• Lucrător independent sau liber-profesionist 

care nu angajează pe alții 

• Șomer care caută un loc de muncă sau 

așteaptă să înceapă un loc de muncă 

• Șomer, care nu caută un loc de muncă 

• Studiu cu normă întreagă 

• Studiu cu jumătate de normă 

• În incapacitate de muncă din cauza bolii sau 

invalidității 

• Retras din muncă plătită 

• Am grijă de casă și/sau familie 

• Altele (scrieți pe formular) 

19 Dacă ați realizat vreo muncă plătită în 

ultimele șapte zile (chiar dacă numai o oră) pentru 

un angajator sau în mod independent, răspundeți 

la întrebările de la 20 la 26, în caz contrar, MERGEȚI 

LA 27 

20 Care este titlul complet al locului dvs. de 

muncă principal? (Locul dvs. de muncă principal 

este acolo unde petreceți cele mai multe ore din 

săptămâna lucrând) 

De exemplu, PROFESOR DE ȘCOALĂ PRIMARĂ, 

MECANIC AUTO, ASISTENTĂ, INGINER STRUCTURAL 

Încercați să fiți cât se poate de specific(ă) 

 

 

 

21 Descrieți pe scurt ce faceți în cadrul locului 

dvs. de muncă principal 

 

 

 

22 Câte ore pe săptămână lucrați de obicei la 

locul dvs. de muncă principal? 

Nu luați în calcul orele suplimentare sau pauzele de 

masă 

 Scrieți în ore pe săptămână pe formular 

 

 

 

 

 

 

23       Câte ore pe săptămână lucrați de obicei în 

locuri de muncă suplimentare pe care le aveți?  

Nu luați în calcul orele suplimentare sau pauzele de 

masă 

 Scrieți în ore pe săptămână pe formular 

 

 

24 Care este numele organizației pentru care 

lucrați în cadrul locului dvs. de muncă principală? 

Dacă lucrați independent în propria organizație, 

scrieți numele companiei pe formularul de 

recensământ 

 

 

25 La locul dvs. principal de muncă, unde este 

adresa locului dvs. de muncă sau depozitul unde 

mergeți la muncă? 

Dacă lucrați de acasă sau nu aveți un loc de muncă 

fix, bifați una dintre casetele de mai jos pe 

formularul de recensământ  

  

Adresă de lucru 

  

 Cod poștal           

 

• Lucrez de acasă 

• Nu există un loc fix 

26 Cum călătoriți de obicei la muncă? 

Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

1 Mașină privată (ca șofer, fără pasageri) 

2 Mașină privată (ca șofer, cu pasageri) 

3 Mașină privată (ca pasager) 

4 Motocicletă sau moped 

5 Autobuz 

6 Taxi 

7 Bicicletă sau bicicletă electrică 

8 Mers pe jos 

9 Lucrez în principal de acasă 

10 Altele, scrieți pe formularul de recensământ 

27 Nu mai există întrebări pentru persoana 1 

 Mergeți la întrebările pentru persoana 2 

SAU dacă nu mai există persoane în gospodăria dvs. 

Asigurați-vă că ați semnat declarația pe prima pagină 

a formularului de recensământ și trimiteți prin poștă 

înapoi chestionarul dvs. în plicul Freepost 

  

Întrebări individuale – Dvs. (Persoana 1) 

 



Trebuie să completați următoarele întrebări pentru 

fiecare persoană care locuiește de obicei la această 

adresă 

1 Care este numele dvs.?  

 Prenume 

 Al doilea prenume 

 Nume de familie 

2 Care este relația dvs. cu persoana 1?  

Sunt… (Bifați numai o opțiune pe formularul de 

recensământ) 

1 Soțul sau soția 
2 Partenerul(partenera) civil(ă) 
3 Partener(ă) 
4 Fiul sau fiica 
5 Copilul vitreg 
6 Fratele sau sora 
7 Mama sau tatăl 
8 Mama vitregă sau tatăl vitreg 
9 Nepotul 
10 Bunicul(bunica) 
11 Altă relație 
12 Fără legătură de rudenie (locatar) 
13 Fără legătură de rudenie (altele)  

3 La data de 21 martie 2021, dvs. erați? 

Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

1 Prezent(ă) la această adresă 

2 Absent(ă) de la această adresă, dar în Jersey 

3 Absent(ă) din Jersey 

4 Care este sexul dvs.? 

Va urma o întrebare despre gen, dacă aveți vârsta de 

16 ani sau mai mult 

1 Feminin 

2 Masculin 

5 Care este data dvs. de naștere? 

 Ziua  Luna  Anul 

6 Unde v-ați născut? 

Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

1 Jersey 
2 În alt loc în Insulele Britanice* 
3 Franța 
4 Republica Irlanda 
5 Polonia 
6 Portugalia/Madeira  
7 Altă țară europeană, vă rugăm să scrieți în 

formularul de recensământ …………… 
8 În altă parte, vă rugăm să scrieți în formularul 

de recensământ 

*Insulele Britanice includ Anglia, Țara Galilor, Scoția, 

Irlanda de Nord, Insulele Anglo-Normande și Insula Man 

7 Când a început perioada dvs. prezentă de 

rezidență continuă în Jersey? 

Ignorați perioadele de lipsă în concediu și perioadele 

de lipsă în anii de ocupație 

 1  La naștere 2 sau în anul 

8 Care este istoricul dvs. cultural și etnic? 

Alegeți o secțiune de la A la D, apoi bifați o casetă pe 

formularul de recensământ pentru a descrie cel mai 

bine grupul etnic sau istoricul dvs. 

A Caucazian 

11 Jersey 

12 Britanic 

13 Irlandez 

14 Francez 

15 Polonez 

16 Portughez/din Madeira 

17 Român 

18 din Africa de Sud 

19 Alt istoric caucazian, scrieți pe formular 

______________________________ 

B Asiatic, asiatic britanic sau asiatic din Jersey 

21 Indian 

22 Thailandez 

23 Chinez 

24 Alt istoric asiatic, scrieți pe formular 

______________________________ 

C Afro-american Afro-american Britanic sau 

Afro-american Jersey 

31 African 

32 din Caraibe 

33 Alt istoric afro-american, scrieți pe formular 

______________________________ 

D Mixt 

41 Asiatic și afro-american 

42 Afro-american și caucazian 

43 Caucazian și asiatic 

44 Alt istoric mixt, scrieți pe formular 

________________________________ 

9 Cum este starea dvs. de sănătate în general? 

Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

1 Foarte bună 

2 Bună 

3 Normală 

4 Proastă 

5 Foarte proastă 
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10 Aveți orice afecțiuni fizice sau de sănătate 

mintală sau boli care durează sau vă așteptați să 

dureze 12 luni sau mai mult? 

Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

1 Da 

2 Nu…> Mergeți la 12 

11 Afecțiunile sau bolile dvs. vă reduc abilitatea 

de a efectua activități de zi cu zi? 

Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

1 Da, mult 

2 Da, puțin 

3 Nu 

12 Dacă aveți 15 ani sau mai puțin – mergeți la 27 

Dacă aveți 16 ani sau mai mult – mergeți la 13 

 

13 Care este starea dvs. civilă la data de 21 

martie 2021? 

Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

1 Nu am fost niciodată căsătorit(ă) și niciodată 

într-un parteneriat civil înregistrat  

2 Căsătorit(ă) (inclusiv recăsătorire) 

3 Într-un parteneriat civil înregistrat 

4 Separat(ă), dar încă căsătorit(ă) legal 

5 Separat(ă), dar încă într-un parteneriat civil 

legal 

6 Divorțat(ă) 

7 Anterior, într-un parteneriat civil care este 

acum dizolvat în mod legal  

8 Văduv(ă) 

9 Partener supraviețuitor dintr-un parteneriat 

civil înregistrat  

14 Care dintre următoarele vă descriu cel mai 

bine orientarea sexuală? 

Această întrebare este voluntară 

1 Heterosexual 

2 Homosexual sau lesbiană 

3 Bisexual(ă) 

4 Altă orientare sexuală, vă rugăm să scrieți în 

formularul de recensământ  

15 Genul dvs. este același precum sexul 

înregistrat la naștere? 

Această întrebare este voluntară 

1 Da 

2 Nu, scrieți genul pe formularul de 

recensământ 

 

 

 

 

16 Care dintre acestea descrie statutul dvs. 

pentru locuință și muncă? 
Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

1 „Entitled” Cu drept 
(o persoană care a locuit în Jersey timp de 10 ani sau 
mai mult și poate lucra pentru orice angajator și poate 
închiria sau cumpăra orice proprietate) 

2 „Entitled for work” Cu drept de muncă 
(o persoană care a locuit în Jersey timp de 5 ani 
consecutivi imediat înainte de acordarea statutului sau 
este căsătorit(ă) cu sau este în parteneriat civil cu o 
persoană care are „drept”, „drept de muncă” sau este 
„autorizat(ă)”. Aceste persoane pot lucra pentru orice 
angajator, dar nu pot cumpăra proprietăți și închirierea 
proprietăților este restricționată) 

3 „Licensed” Autorizat(ă) 
(o persoană al cărei angajator are o autorizație de a o 
angaja ca lucrător esențial - poate închiria sau cumpăra 
orice proprietate) 

4 „Registered” Înregistrat(ă) 
(o persoană care nu se califică în celelalte categorii) 

17 Pe care dintre următoarele calificări le 

dețineți? 
Bifați fiecare casetă din formularul de recensământ care se 
aplică dacă aveți oricare dintre calificările enumerate 
În cazul în care calificarea dvs. nu este enumerată, bifați 
caseta din formular care conține cel mai apropiat echivalent 

Calificări în învățământul superior 
• Nivel de diplomă sau superior (de exemplu, prima 

diplomă sau echivalent de diplomă, diplomă superioară 
sau calificări postuniversitare , BSc (licență în științe) , BA 
(licență în arte) , MSc (master în științe) , PGCE (certificat 
postuniversitar în educație) 

• Sub nivel de diplomă (de exemplu cursuri de bază, HND 
(diplomă națională superioară), NVQ (calificări 
profesionale naționale) nivel 4 sau 5, BTEC de nivel 
superior, diplomă superioară RSA) 

Niveluri AS A sau echivalent 
• Două sau mai multe niveluri A sau patru sau mai multe 

niveluri AS sau o diplomă de bacalaureat internațional (IB) 
• Un nivel A sau două niveluri AS 

GCSE-uri (certificate generale de educație secundară) 
sau echivalent 
• Cinci sau mai multe GCSE-uri (A*-C, 9-4) sau cinci sau mai 

multe    niveluri O (promovări) 
• GCSE sau niveluri O la orice grad 

Calificări tehnice sau profesionale 
• Nivel NVQ 3, BTEC Național, OND sau ONC, organizație de 

meșteșug avansat 
• NVQ nivel 2, BTEC General local și organizație de 

meșteșug avansat 
• NVQ nivel 1 

SAU ... Altele sau fără calificare 
• Orice altă calificare, precum o calificare profesională sau 

străină (specificați cea mai înaltă primită) 
 

• Fără calificări formale 
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18 Care dintre următoarele vă descrie cel mai 

bine activitatea dvs. din ultimele șapte zile? 

Bifați toate care se aplică pe formularul de 

recensământ 

• Lucru pentru un angajator cu normă întreagă   

• Lucru pentru un angajator cu jumătate de 

normă 

• Lucrător independent, care angajează pe alții 

• Lucrător independent sau liber-profesionist 

care nu angajează pe alții 

• Șomer care caută un loc de muncă sau 

așteaptă să înceapă un loc de muncă 

• Șomer, care nu caută un loc de muncă 

• Studiu cu normă întreagă 

• Studiu cu jumătate de normă 

• În incapacitate de muncă din cauza bolii sau 

invalidității 

• Retras din muncă plătită 

• Am grijă de casă și/sau familie 

• Altele (scrieți pe formular) 

  

19 Dacă ați realizat vreo muncă plătită în 

ultimele șapte zile (chiar dacă numai o oră) pentru 

un angajator sau în mod independent, răspundeți 

la întrebările de la 20 la 26, în caz contrar, MERGEȚI 

LA 2 

20 Care este titlul complet al locului dvs. de 

muncă principal? (Locul dvs. de muncă principal 

este acolo unde petreceți cele mai multe ore din 

săptămâna lucrând) 

De exemplu, PROFESOR DE ȘCOALĂ PRIMARĂ, 

MECANIC AUTO, ASISTENTĂ, INGINER STRUCTURAL 

Încercați să fiți cât se poate de specific(ă) 

 

 

 

21 Descrieți pe scurt ce faceți în cadrul locului 

dvs. de muncă principal. 

 

 

 

22 Câte ore pe săptămână lucrați de obicei la 

locul dvs. de muncă principal? 

Nu luați în calcul orele suplimentare sau pauzele de 

masă 

 Scrieți în ore pe săptămână pe formular 

 

 

 

 

23       Câte ore pe săptămână lucrați de obicei în 

locuri de muncă suplimentare pe care le aveți?  

Nu luați în calcul orele suplimentare sau pauzele de 

masă 

  

Scrieți în ore pe săptămână pe formular 

24 Care este numele organizației pentru care 

lucrați în cadrul locului dvs. de muncă principală? 

Dacă lucrați independent în propria organizație, 

scrieți numele companiei pe formularul de 

recensământ 

25 La locul dvs. principal de muncă, unde este 

adresa locului dvs. de muncă sau depozitul unde 

mergeți la muncă? 

Dacă lucrați de acasă sau nu aveți un loc de muncă 

fix, bifați una dintre casetele de mai jos  

  

Adresă  

 

 Cod poștal           

 

• Lucrez de acasă 

• Nu există un loc fix 

 

26 Cum călătoriți de obicei la muncă? 

Bifați numai o opțiune pe formularul de recensământ 

1 Mașină privată (ca șofer, fără pasageri) 

2 Mașină privată (ca șofer, cu pasageri) 

3 Mașină privată (ca pasager) 

4 Motocicletă sau moped 

5 Autobuz 

6 Taxi 

7 Bicicletă sau bicicletă electrică 

8 Mers pe jos 

9 Lucrez în principal de acasă 

10 Altele, scrieți pe formularul de recensământ 

27 Nu mai există întrebări pentru persoana 2 

Acum completați întrebările pentru persoana 3 

Trebuie să completați întrebările individuale pentru 

fiecare persoană din gospodăria dvs.  

SAU dacă nu mai există persoane în gospodăria dvs. 

Asigurați-vă că ați semnat declarația pe prima pagină 

a formularului de recensământ și trimiteți prin poștă 

înapoi chestionarul dvs. în plicul Freepost
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Persoanele temporar plecate de la domiciliu 

Fiecare persoană care nu se află temporar la domiciliul lor familial sau permanent la data de 21 martie 2021 

trebuie inclusă la adresa lor de domiciliu la întrebarea referitoare la gospodărie H1 și întrebările individuale de la 1 

la 27 din formularul de recensământ. Aceasta include persoanele care sunt: 

• Studenți la universitate sau la internat 

• Lipsesc din cauza afacerilor sau locuiesc departe de casă în timpul lucrului 

• Se află în concediu sau călătoresc mai puțin de un an 

• Stau sau se așteaptă să stea într-o unitate precum un spital sau centru de îngrijire pentru mai puțin de 6 luni 

• Prieteni sau rude aflate în vizită 

• Lipsesc din cauza serviciului militar 

• Sunt în închisoare pentru mai puțin de 6 luni 

Copii cu părinți care locuiesc separat 

Copiii cu părinți care locuiesc separat trebuie incluși în formularul de recensământ la adresa la care aceștia petrec 

majoritatea timpului. Aceștia trebuie incluși la întrebarea referitoare la gospodărie H1 și întrebările individuale de 

la 1 la 27. 

Dacă aceștia rămân peste noapte la cealaltă adresă la 21 martie 2021, aceștia trebuie să fie incluși și ca vizitatori în 

chestionar pentru acea altă adresă (întrebarea referitoare la gospodărie H2). 

Dacă copiii locuiesc în mod egal între două adrese, ei trebuie incluși la adresa unde petrec noaptea de 21 martie 

2021, la întrebările referitoare la gospodărie H1 și întrebările individuale de la 1 la 27 pe formularul de 

recensământ. 

Persoane fără adresă obișnuită 

Persoanele care locuiesc de obicei în Jersey, dar nu au o adresă obișnuită, trebuie incluse pe un chestionar la 

adresa la care petrec noaptea în 21 martie 2021, la întrebările referitoare la gospodărie H1 și întrebările individuale 

de la 1 la 27. 

Vizitator din afara Jersey 

Persoanele a căror durată totală de ședere în Jersey va fi de o lună sau mai mult trebuie incluse în formularul de 

recensământ din locul în care stau. Aceștia trebuie incluși la întrebarea referitoare la gospodărie H1 și întrebările 

individuale de la 1 la 27. 

Vizitatorii în Jersey a căror durată totală de ședere în Jersey este mai mică de o lună trebuie incluși ca vizitatori pe 

chestionarul de la adresa unde petrec noaptea în 1 martie 2021 în întrebarea referitoare la gospodărie H2.  

Locatar 

Locatarii care locuiesc într-o gospodărie privată trebuie incluși în formularul de recensământ unde sunt cazați, cu 

condiția să utilizeze în comun facilitățile de gătit și cazare. Locatarul poate solicita completarea separată a 

întrebărilor, solicitând un chestionar individual. 

Locuitorii care nu utilizează în comun facilitățile de gătit sau nu utilizează în comun locuința cu celelalte persoane 

din gospodărie trebuie să completeze un chestionar separat pentru gospodărie. Contactați-ne pentru a solicita 

chestionare suplimentare referitoare la gospodărie. 

Gospodării comune/fără legătură 

Unul dintre capii familiei/chiriași trebuie să completeze întrebările privind gospodăria de la H1 la H6 din formularul 

de recensământ și să se asigure că întrebările individuale de la 1 la 27 sunt completate pentru fiecare membru al 

gospodăriei. Întrebările individuale pot fi completate separat prin solicitarea unui chestionar individual. 

Gospodărie lipsă la 21 martie 2021 

Dacă această adresă este neocupată peste noapte la data de 21 martie 2021 deoarece întreaga gospodărie este 

plecată, formularul de recensământ trebuie completat cât mai curând posibil la întoarcerea gospodăriei 



Declarație formular individual  
Persoanele dintr-o gospodărie pot solicita completarea unui formular individual din motive de confidențialitate. 

Dacă aceasta nu se aplică gospodăriei dvs., mergeți la secțiunea Ce urmează în continuare de mai jos. 

Orice persoană din gospodăria dvs. care returnează în mod individual, trebuie să semneze următoarea declarație pe 

formularul de recensământ. 

„Înțeleg că prin alegerea să returnez personal formularul, accept întreaga răspundere pentru furnizarea tuturor 

informațiilor mele necesare către ofițerul de recensământ. Înțeleg că sunt răspunzător(răspunzătoare) pentru 

obținerea chestionarului 

adecvat de la Biroul de recensământ și că trebuie să mă asigur că chestionarul este completat în mod corespunzător 

și returnat Biroului de recensământ cel târziu la data de 1 aprilie 2021.” 

Vă rugăm să semnați și să completați aceste secțiuni pe formularul în limba engleză purpuriu și alb dacă doriți să 

solicitați un chestionar de recensământ individual, din motive de confidențialitate. 

1 Subsemnatul(a), numele complet                                   doresc să returnez în mod individual 

    

 Semnătura:                                                                   Data: 

    

 Relația mea cu capul familiei principal este:   

  1 Înrudit   

  2 Fără legătură de rudenie – locatar   

  3 Fără legătură de rudenie - altele   

     

2 Subsemnatul(a), numele complet                                   doresc să returnez în mod individual 

    

 Semnătura:                                                                   Data: 

    

 Relația mea cu capul familiei principal este:   

  1 Înrudit   

  2 Fără legătură de rudenie – locatar   

  3 Fără legătură de rudenie - altele   

     

3 Subsemnatul(a), numele complet                                   doresc să returnez în mod individual 

    

 Semnătura:                                                                   Data: 

    

 Relația mea cu capul familiei principal este:   

  1 Înrudit   

  2 Fără legătură de rudenie – locatar   

  3 Fără legătură de rudenie - altele   

Ce urmează? 

Asigurați-vă că ați semnat declarația pe prima pagină a formularului de recensământ  

Trimiteți înapoi prin poștă chestionarul în plicul preplătit 

Dacă ați pierdut plicul dvs., returnați la adresa: 

Census Office, FREEPOST 2021, Jersey, JE1 1AF 

Site-ul nostru web conține informații detaliate despre cum să completați acest chestionar:  www.gov.je/census2021 

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, contactați-ne la: E-mail: jerseycensus2021@gov.je       Telefon: (01534) 

444400 


