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Indicații de orientare

Veți avea nevoie de următoarele informații pentru 
dumneavoastră și pentru cei care depind de 
dumneavoastră: 

Număr social de securitate (social security number)
Numărul taxei pe venit (dacă este relevant  
pentru aplicant)
Număr Pașaport / act de identitate

Detaliile dumneavoastră

Dacă aveți DUBLĂ NAȚIONALITATE (din care una 
este britanică sau irlandeză), de ex. PORTUGHEZĂ 
și BRITANICĂ, NU VI SE CERE să completați acest 
formular. 

Prenumele*  
Numele*  
Numele înainte de căsătorie / numele la căsătorie 
(acesta este numele pe care l-ați avut înainte de 
căsătorie)  
Naționalitatea dumneavoastră* EU     EEA     Altele
Naționalitatea
Țara în care v-ați născut  
Orașul în care v-ați născut  
Data nașterii*  
Va trebui să includeți numărul de pașaport sau act de 
identitate național.
Număr pașaport* 
Data expirării  
Număr actului de identitate național* 
Data expirării  
Număr de telefon*  
Adresa de email*  
Adresa rândul 1*  
Adresa rândul 2  
Adresa rândul 3  
Adresa rândul 4  
Cod poștal*  
Numărul social de securitate*  

Numărul taxei pe venit  
   
În ce lună și an ați venit în Jersey?  

Luna Anul

Când preferați să veniți la o întâlnire*
  
Dimineața - 9:00 - 11:00    
La începutul după-amiezii - 11:00 - 15:00    
După-amiaza - 15:00 - 17:00

Aveți un partener? (Partener înseamnă soț/soție & 
partener civil)* 
 
Da     Nu

Detalii ale partenerului 

Prenumele
Numele
Numele înainte de căsătorie/la căsătorie

Data nașterii

Detalii ale celor care depind de dumneavoastră

Dacă dumneavoastră și/sau partenerul dumneavoastră 
aveți copii care sunt britanici SAU irlandezi, atunci nu 
trebuie să îi includeți în această cerere. Dacă oricare 
dintre dependenți sunt mai în vârstă de 16 ani, ei vor 
trebui să completeze o cerere proprie 

Pentru acei dependenți care au NAȚIONALITATE 
DUBLĂ (dintre care una britanică sau irlandeză), de 
ex. PORTUGHEZĂ și BRITANICĂ, NU VI SE CERE să 
completați formularul. 
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Aveți dumneavoastră / sau partenerul 
dumneavoastră copii mai mici de 16 ani?* 

Da Nu

A completat partenerul dumneavoastră detalii ale 
dependenților ca parte a cererii lor?* 

Da Nu

Adăugați persoana care depinde de 
dumneavoastră
 
Dependenții care sunt britanici sau irlandezi nu trebuie 
să fie menționați ca dependenți. 

Prenumele*  
Numele*  
Naționalitatea dependentului EU EEA Altele
Naționalitatea
Data nașterii*  
Numărul social de securitate*  
Numărul pașaportului* 
Numărul actului de identitate*

Declarație

Aceată secțiune trebuie completată. Dacă nu este 
completată, cererea nu va fi validată. 

Vom efectua verificări ale cazierului judiciar pentru toți 
aplicanții și dependenții lor. 

Ați fost vreodată, dumneavoastră sau dependenții 
care fac cerere cu dumneavoastră, condamnați de o 
infracțiune în Marea Britanie sau Jersey?*  
 
Da Nu

Ați fost vreodată, dumneavoastră sau dependenții 
care fac cerere cu dumneavoastră, condamnați de o 
infracțiune într-o altă țară?*  

Da Nu

Ați fost vreodată, dumneavoastră sau dependenții care 
fac cerere cu dumneavoastră, judecat sau așteptați 
să fiți judecat pentru o infracțiune în afara teritoriului 
Jersey?*  
 
Da Nu

Ați avut vreodată, dumneavoastră sau dependenții 
care fac cerere cu dumneavoastră, o condamnare 
infracțională în afara Marii Britanii care  a implicat o 
infracțiune violentă sau legată de droguri sau o sentință 
cu închisoare de 12 luni sau mai mult?*  
 
Da Nu

Ați sprijinit vreodată, dumneavoastră sau dependenții 
care fac cerere cu dumneavoastră, sau ați încurajat sau 
ați fost implicat în activități teroriste, crime de război, 
crime împotriva umanității sau a genocidului sau a unei 
organizații extremiste?*  
 
Da Nu

DECLAR că informațiile date sunt adevărate și corecte 
și înțeleg că cererile incorecte vor avea ca rezultat 
penalități legale.  


