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Recensământ 2021: Ghid de îndrumare pentru Chestionarul 
cu privire la Gospodării

Dorim să vă ajutăm cât se poate de mult pentru a lua parte la Recensământul din 
2021. În acest scop, noi am elaborat acest ghid de îndrumare, pentru vă ajuta 
la completarea formatului tipărit al Chestionarului cu privire la Gospodării. Este 
o traducere a instrucțiunilor, a întrebărilor despre gospodărie, a întrebărilor cu 
privire la persoane pentru Persoana 1 și a întrebărilor cu privire la vizitatori, care 
apar în Chestionarul cu privire la Gospodării. 

Dacă veți considera necesar, puteți folosi traducerea de la Persoana 1 pentru a vă 
ajuta la completarea întrebărilor cu privire la persoane pentru Persoana a 2-a până 
la Persoana a 5-a, deoarece acestea sunt repetări ale celora de la Persoana 1.

Vă rugăm să nu scrieți răspunsurile la întrebări în această broşură. În cazul în 
care dumneavoastră nu aveți un Chestionar cu privire la Gospodării, apelați linia 
telefonică pentru asistență lingvistică la numărul 0800 587 2021 și solicitați să vi 
se trimită unul. 

Răspunsurile dumneavoastră în acest Chestionar cu privire la Gospodării ar 
trebui să fie în limba engleză.

Pentru asistență suplimentară, puteți apela linia telefonică lingvistică pentru a 
vorbi cu un interpret.

Membrii echipei de la linia telefonică lingvistică vă pot oferi asistență și în alte 
modalități. De exemplu, dacă în gospodăria dumneavoastră locuiesc peste 
cinci persoane, aceștia vă vor putea trimie o continuare a formularului intitulat 
Chestionar cu privire la Gospodării.

Vă mulțumim pentru participarea la Recensământul din 2021
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Recensământ 2021: ce trebuie să știți

Ce este recensământul și cine-l desfășoară? 
Recensământul este un sondaj care se efectuează o dată la 10 ani și care ne oferă nouă 
o imagine a tuturor oamenilor și gospodăriilor din Anglia și Țara Galilor. Acesta ne ajută 
la planificarea și finanțarea serviciilor publice din zona dumneavoastră.
The Office for National Statistics (Oficiul Național de Statistică ) (ONS) planifică și 
desfășoară recensământul din Anglia și Țara Galilor, conlucrând cu alte agenții de 
statistică, cu scopul creării unei imagini clare a Regatului Unit. Noi raportăm direct 
Parlamentului din Regatul Unit, dar nu lucrăm pentru niciun partid politic.
Cu ce mă ajută pe mine recensământul? 
Tot felul de organizații, de la autorități locale și până la organizații caritabile, se folosesc 
de informațiile obținute prin recensământ pentru a putea furniza serviciile de care noi 
toți avem nevoie, inclusiv transport, învâțământ și asistență medicală.
Prin participare, veți contribui la crearea unei certitudini că dumneavoastră și comunitatea 
dumneavoastră veți dispune de serviciile de care aveți nevoie, acum și pe viitor.
Trebuie să-l completez? 
Aveți obligația prin lege de a completa recensământul. Dacă nu-l completați, sau dacă 
dați informații false, puteți primi o amendă de până la 1.000 de lire sterline. Unele 
întrebări sunt descrise în mod clar ca fiind voluntare – nu constituie o infracțiune dacă 
nu veți răspunde acestora.
Cum pot participa? 
Pentru completarea formatului tipărit al Chestionarului cu privire la Gospodării, folosiți-vă 
de această broșură. Vă rugăm să nu răspundeţi la întrebări în această broşură de îndrumări 
pentru chestionarul de recensământ. Apoi, returnați-ne Chestionarul completat cu privire la 
Gospodării, folosind plicul deja timbrat pe care vi l-am pus la dispoziție.
Când trebuie să-l completez? 
Informațiile pe care le dați trebuie să se refere la persoana/persoanele care se află în 
gospodărie, în Ziua Recensământului, și anume în data de duminică 21 martie 2021. Vă 
rugăm să completați chestionarul în această zi sau cât de curând posibil după acea zi.
Pe cine includ în chestionar? 
Va trebui să răspundeți la întrebările individuale cu privire la persoane din Chestionarul 
cu privire la gospodării pentru:
• orice persoană care locuiește cu dumneavoastră permanent sau consideră adresa 

dumneavoastră drept căminul lui/ei familial 
• persoanele care sunt plecate temporar de acasă, de exemplu studenți sau elevi în 

internate
• persoanele care stau la dumneavoastră temporar, dacă acestea locuiesc în Regatul 

Unit și nu au un alt domiciliu 
• persoanele care stau la dumneavoastră temporar și care provin din afara Regatului 

Unit, care stau în această țară cel puțin trei luni
Totodată, mai există și o secțiune separată care trebuie completată pentru vizitatori 
– dacă vreun vizitator va rămâne peste noapte la dumneavoastră în noaptea Zilei de 
Recensământ – duminică 21 martie 2021.
Sunt informațiile furnizate de mine păstrate în condiții de siguranță și de 
confidențialitate? 
Vom păstra în siguranță orice informație personală pe care ne-o furnizați. Pentru 
informații cu privire la modul în care noi vom face acest lucru, consultați avizul nostru 
de confidențialitate care se află pe reversul acestei broșuri. Dacă doriți să vedeți 
declarația noastră de confidențialitate, în întregime și în limba engleză, puteți accesa 
census.gov.uk.
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Completați online
www.census.gov.uk
Codul de acces al gospodăriei dumneavoastră este:

SAU completați acest chestionar tipărit.

Declaraţie
Am completat acest chestionar în deplină 
cunoștință de cauză și cu bună credință.

Dacă adresa dumneavoastră este incorectă sau 
lipsește, scrieți adresa corectă mai jos :

Pentru a desfășura acest recensământ, noi avem 
nevoie de ajutorul dumneavoastră, deoarece 
acesta adună informații esențiale, care vor 
contribui la planificarea serviciilor precum cele de 
transport, învățământ și asistență medicală.
Toate gospodăriile trebuie să completeze 
recensământul la data de 21 martie 2021  
sau cât mai curând posibil după acea dată. 

Dacă preferați, puteți completa chestionarul online:
1. Accesați www.census.gov.uk
2. Introduceți codul de acces al gospodăriei care 

apare pe prima pagină a chestionarului.
3. Răspundeți la întrebări și selecționați trimiteți. 

Vă mulțumim pentru participare.

Profesor Cavaler Ian Diamond
Expert în Statistică Națională

Informațiile dumneavoastră sunt 
protejate prin lege.
Veți putea obține informații suplimentare din 
broșura care însoțește acest chestionar.

Conform legii, trebuie să luați parte la recensământ. 
Dacă nu luați parte, sau dacă furnizați informații 
false, puteți fi amendat/ă. Unele întrebări sunt 
descrise în mod clar ca fiind voluntare – nu constituie 
o infracțiune dacă nu veți răspunde acestora.

Dacă ați pierdut plicul, vă rugăm să returnați 
chestionarul completat de dumneavoastră la: 
FREEPOST Census 2021

Unde puteți obține ajutor:
www.census.gov.uk/help
Centrul de contact 0800 141 2021
NGT (18001) 0800 141 2021
Linia telefonică de asistență 
lingvistică 0800 587 2021

FREEPOST (PREPLĂTIT)
Census 2021 (Recensământ 2021)

H1

Cod poştal

Semnătura Data

Chestionar cu privire 
la Gospodării

Anglia
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Capul gospodăriei este responsabil de completarea şi de returnarea acestui chestionar.

Capul gospodăriei este persoana care locuieşte sau care este prezentă la această adresă şi care:
• este proprietarul /chiriașul (sau co-proprietarul / unul dintre chiriașii în comun ai) locuinței; și/sau
• răspunde (sau răspunde în comun) de plata facturilor și a cheltuielilor din gospodărie
O gospodărie înseamnă:
• o persoană care locuiește singură; sau
• un grup de persoane (nu neapărat înrudite) care locuiesc la aceeași adresă, care folosesc în comun o 

bucătărie și care folosesc împreună o cameră de zi sau un salon sau o sufragerie

Ce ar trebui să completez în acest chestionar?

•  Secţiunea Întrebări cu privire la gospodărie de la paginile 3 – 6 referitoare la gospodăria 
dumneavoastră și camerele acesteia.

•  Secţiunea Întrebări cu privire la persoane de la paginile 7 – 31 referitoare la fiecare persoană care 
locuieşte în mod normal în această gospodărie.
Fiecare persoană care se află, sau care intenţionează să se afle în Regatul Unit pentru o perioadă de cel 
puțin 3 luni trebuie inclusă în aceste întrebări la adresa din Regatul Unit la care locuieşte în mod normal.

•  Secțiunea Întrebări cu privire la vizitatori de pe ultima pagină (pagina 32) referitoare la toate 
celelalte persoane care urmează să rămână peste noapte la această adresă, în data de 21 martie 2021.
Este important să includeţi vizitatorii care urmează să rămână peste noapte la această adresă pentru vă 
asigura că nu ați omis pe nimeni. Vizitatorii care locuiesc în mod normal într-o altă zonă a Regatului Unit 
trebuie, de asemenea, să fie incluşi în chestionarul de recensământ completând adresa lor de domiciliu.

Informaţii suplimentare referitoare la persoanele care trebuie incluse în acest 
chestionar pot fi găsite în broșura însoțitoare.

Voi avea nevoie de chestionare suplimentare?

•  Dacă în această gospodărie locuiesc mai mult de 5 persoane sau dacă sunt mai mult de 3 vizitatori 
care urmează să rămână peste noapte puteți alege fie să completați întregul chestionar online, 
fie să completați chestionarul tipărit și să luați legătura cu noi pentru a solicita unul sau mai multe 
Chestionare de continuare.

•  În cazul în care una dintre persoanele din această gospodărie nu dorește să facă cunoscute datele sale 
persoanle celorlalte persoane din gospodărie puteți solicita un Chestionar individual. Nu uitați să includeți 
aceste persoane în secțiunea Întrebări cu privire la gospodărie (de la H1 până la H14) din acest chestionar, dar 
nu completați întrebările referitoare la aceste persoane din secțiunea Întrebări cu privire la persoane (1 - 51).

•  Dacă există mai multe gospodării la această adresă, luați legătura cu noi pentru a solicita unul sau mai 
multe Chestionare cu privire la Gospodării.

Puteți solicita chestionarele suplimentare online, la www.census.gov.uk sau sunând la 0800 141 2021.

Cum ar trebui să completez corect chestionarul?

Dumneavoastră ar trebui:
•  să folosiţi un instrument de scris cu cerneală de culoare neagră sau albastră pentru a scrie răspunsurile 
•  să bifaţi răspunsurile fără a depăşi marginile căsuţei, astfel:   
•   să scrieți cu litere majuscule, în interiorul căsuțelor și fără  

a depăși marginile acestora, câte o literă în fiecare căsuță, astfel:  

•  să corectați orice greșeală completând căsuțele astfel:      sau:
•   să continuați pe rândul următor (dacă este         

posibil), atunci când un cuvânt nu încape, astfel:

•   să respectați  CONTINUAȚI CU  instrucțiunile și să nu completați întrebările sau paginile la care nu 
este nevoie să răspundeți; orice semne sau linii pot fi interpretate greșit ca fiind răspunsuri

S M I T H
S MT I T H

P A D D I N G T O
N    S T R E E T

Înainte de a începe
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Cine locuieşte aici în mod normal?
  Bifați toate variantele care se potrivesc situaţiei dumneavoastră. Consultați broșura însoțitoare pentru a afla mai 
multe privind persoanele care trebuiesc menționate

 Eu, acesta este domiciliul meu permanent sau căminul meu familial
 Membrii familiei, inclusiv partenerii, copiii şi bebeluşii născuţi la sau înainte de data de 21 martie 2021
 Studenții şi / sau elevii care nu locuiesc acasă în timpul şcolii
 Colocatarii, chiriaşii sau locatarii
 Persoanele care în mod normal locuiesc în afara Regatului Unit şi care se află în această ţară pentru o perioadă 

de cel puţin 3 luni
 Persoanele care se deplasează de la domiciliu pentru a munci pe teritoriul Regatului Unit sau care sunt membri 

ai forțelor armate, în cazul în care acesta este domiciliul lor permanent sau căminul familial
 Persoanele care sunt temporar în afara Regatului Unit, pentru o perioadă de cel mult 12 luni
 Persoanele care locuiesc temporar la acest domiciliu şi care locuiesc în mod normal în Regatul Unit dar care nu au 

o altă adresă în Regatul Unit, cum sunt, de exemplu, rudele sau prietenii
 Alte persoane care locuiesc în mod normal la acest domiciliu, inclusiv persoanele care temporar nu sunt acasă
 SAU În mod normal, aici nu locuiește nimeni;  

de exemplu aceasta este o a doua casă sau o casă de vacanță 

H1

 CONTINUAȚI CU H4

Luând în calcul toate persoanele incluse la întrebarea H1, câte persoane locuiesc aici în mod normal?H2

Luând în calcul numai persoanele enumerate la întrebarea H4, câţi vizitatori urmează să rămână peste 
noapte la această adresă în data de 21 martie 2021?

 Nu uitaţi să răspundeţi la Întrebările cu privire la vizitatori aflate pe ultima pagină (pagina 32), referitor la aceste persoane.
 Dacă, în mod normal, nu locuiește nimeni aici (aici stau doar vizitatori)  CONTINUAȚI CU H7

În afară de toate persoanele luate în calcul la întrebarea H2, cine altcineva urmează să rămână peste 
noapte la această adresă în data de 21 martie 2021?
Aceste persoane sunt considerate vizitatori. Nu uitaţi să includeţi copiii și bebelușii.

 Bifați toate variantele care se potrivesc situaţiei dumneavoastră

 Persoane care, în mod normal, locuiesc la un alt domiciliu în Regatul Unit, cum sunt, de exemplu, 
prietenul / prietena, alţi prieteni, rude

 Persoane care locuiesc aici pentru că aceasta este a doua lor adresă, cum ar fi de exemplu, adresa locuinţei de 
serviciu. Domiciliul lor permanent sau a căminului familial este în altă parte

 Persoane care în mod normal locuiesc în afara Regatului Unit şi care se află în această ţară pentru o perioadă 
de cel mult 3 luni

 Persoane aflate aici în vacanţă
 SAU Nu sunt vizitatori care urmează să rămână  

peste noapte la această adresă în data de 21 martie 2021 

H4

 CONTINUAȚI CU H6

Începând cu dumneavoastră înşivă, enumerați numele tuturor persoanelor luate în  
calcul la întrebarea H2, incluzând copiii, bebeluşii şi locatarii.

 În cazul în care o persoană din această gospodărie a solicitat un Chestionar individual, bifaţi căsuţa din dreptul numelui acestei 
persoane şi nu completaţi secţiunea Întrebări cu privire la persoane, de la întrebarea 1 până la 51, pentru această persoană

Dacă aici locuiesc mai mult de 5 persoane, completaţi tot chestionarul online sau luaţi legătura cu noi, pentru a solicita un Chestionar de continuare.

H3
S-a solicitat 

un Chestionar 
Individual?

Prenumele Numele de familie
Dumneavoastră 
înşivă 
(Persoana 1)
A doua 
persoană

A treia 
persoană

A patra 
persoană

A cincea 
persoană

H5

Întrebări cu privire la gospodărie
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Care sunt legăturile de rudenie între persoanele din această gospodărie? Dacă persoanele din această 
gospodărie nu se înrudesc, bifaţi căsuţa „neînrudiţi”.

 Folosind aceeaşi ordine pe care ați folosit-o la întrebarea H3 (pagina 3), scrieţi în partea de sus a fiecărei coloane numele tuturor 
persoanelor care locuiesc aici în mod normal. Nu uitaţi să includeţi copiii, bebeluşii şi persoanele care au solicitat un Chestionar individual

 Bifaţi o căsuţă pentru a indica relaţia de rudenie a fiecărei persoane cu toate celelalte persoane din gospodăria dumneavoastră
 Dacă, în mod normal, nu locuiește nimeni aici și nu sunt vizitatori care  

urmează să rămână peste noapte la această adresă în data de 21 martie 2021  CONTINUAȚI CU H7

Gradul de rudenie 
între Persoana a 2-a 
şi Persoana:

AICI SCRIEȚI NUMELE 
PERSOANEI 1 AȘA 

CUM L-AȚI SCRIS LA 
ÎNTREBAREA H3

DACĂ LOCUIȚI 
SINGUR/Ă 

CONTINUAȚI CU H7

Numele Persoanei 1

Numele Persoanei 1

Exemplu:
Acest exemplu arată modul 
în care, într-o gospodărie, 
2 părinţi şi 3 copii  
se înrudesc

SĂ NU scrieți în 
această secțiune

Furnizați detalii  
despre membrii 
gospodăriei în 
secțiunea  
DE MAI JOS

Numele Persoanei 2 Numele Persoanei 3

Numele Persoanei 2

Soţ sau soţie
Partener/ă civil/ă  
înregistrat/ă legal
Partener/ă
Fiu sau fiică
Copil vitreg
Frate sau soră (inclusiv frate 
vitreg, după mamă/tată sau 
soră vitregă, după mamă/tată)

Soţ sau soţie

Partener/ă civil/ă înregistrat/ă legal

Partener/ă

Fiu sau fiică

Copil vitreg

Frate sau soră (inclusiv frate  
vitreg, după mamă/tată sau soră 
vitregă, după mamă/tată)

Frate vitreg sau soră vitregă

Mamă sau tată

Mamă vitregă sau tată vitreg

Nepot/ nepoată

Bunic/ bunică

 Alt grad - de rudenie

Persoane neînrudite  
(inclusiv copiii în plasament)

Soţ sau soţie

Partener/ă civil/ă înregistrat/ă legal

Partener/ă

Fiu sau fiică

Copil vitreg

Frate sau soră (inclusiv frate  
vitreg, după mamă/tată sau soră 
vitregă, după mamă/tată)

Frate vitreg sau soră vitregă

Mamă sau tată

Mamă vitregă sau tată vitreg

Nepot/ nepoată

Bunic/ bunică

 Alt grad - de rudenie

Persoane neînrudite  
(inclusiv copiii în plasament)

Gradul de rudenie 
între Persoana a 2-a 
şi Persoana:

Gradul de rudenie 
între Persoana a 3-a 
şi Persoana:

Prenumele

Numele de familie

Prenumele

Numele de familie

Prenumele

Numele de familie

Prenumele

Numele de familie

Prenumele

Numele de familie

MARY ROBERT

SMITH SMITH

H6

1 1

1

2

Întrebări cu privire la gospodărie — continuare
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Persoana a 5-a (James) este fiul 
Persoanei 1 (Mary) și al Persoanei 2 
(Robert) și fratele Persoanei 3 (Alison) si 
al Persoanei 4 (Stephen).

  Dacă sunt peste 
5 persoane, luați 
legătura cu noi pentru a 
ne solicita un Chestionar 
de continuare

Gradul de rudenie 
între Persoana a 3-a 
şi Persoana:

Gradul de rudenie 
între Persoana a 5-a 
şi Persoana:

Gradul de rudenie 
între Persoana a 5-a 
şi Persoana:

Numele Persoanei 4 Numele Persoanei 5

Numele Persoanei 2 Numele Persoanei 3 Numele Persoanei 4 Numele Persoanei 5

Soţ sau soţie

Partener/ă civil/ă înregistrat/ă legal

Partener/ă

Fiu sau fiică

Copil vitreg

Frate sau soră (inclusiv frate 
vitreg, după mamă/tată sau soră 
vitregă, după mamă/tată)

Frate vitreg sau soră vitregă

Mamă sau tată

Mamă vitregă sau tată vitreg

Nepot/ nepoată

Bunic/ bunică

 Alt grad - de rudenie

Persoane neînrudite  
(inclusiv copiii în plasament)

Soţ sau soţie
Partener/ă civil/ă 
înregistrat/ă legal
Partener/ă
Fiu sau fiică
Copil vitreg
Frate sau soră (inclusiv frate 
vitreg, după mamă/tată sau 
soră vitregă, după mamă/tată)

Soţ sau soţie
Partener/ă civil/ă  
înregistrat/ă legal
Partener/ă
Fiu sau fiică
Copil vitreg
Frate sau soră (inclusiv frate 
vitreg, după mamă/tată sau 
soră vitregă, după mamă/tată)

Soţ sau soţie
Partener/ă civil/ă  
înregistrat/ă legal
Partener/ă
Fiu sau fiică
Copil vitreg
Frate sau soră (inclusiv frate 
vitreg, după mamă/tată sau 
soră vitregă, după mamă/tată)

Soţ sau soţie

Partener/ă civil/ă înregistrat/ă legal

Partener/ă

Fiu sau fiică

Copil vitreg

Frate sau soră (inclusiv frate 
vitreg, după mamă/tată sau soră 
vitregă, după mamă/tată)

Frate vitreg sau soră vitregă

Mamă sau tată

Mamă vitregă sau tată vitreg

Nepot/ nepoată

Bunic/ bunică

 Alt grad - de rudenie

Persoane neînrudite  
(inclusiv copiii în plasament)

Gradul de rudenie 
între Persoana a 4-a 
şi Persoana:

Gradul de rudenie 
între Persoana a 4-a 
şi Persoana:

Prenumele

Numele de familie

Prenumele

Numele de familie

Prenumele

Numele de familie

Prenumele

Numele de familie

Prenumele

Numele de familie

ALISON STEPHEN JAMES

SMITH SMITH SMITH

1 1

111

2 2

222

3 3

33

4

4
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Sunteţi proprietarul sau sunteţi chiriaşul 
acestei locuinţe?

 Bifaţi o singură căsuţă

 Proprietar în totalitate
 Proprietar cu ipotecă  

sau împrumut
 Sunt proprietar pentru o cotă parte și închiriez 

doar o cotă parte (coproprietar)
 Chiriaş (cu sau fără ajutor social locativ)
 Locuiesc aici fără chirie

H12

 CONTINUAȚI CUH14

 CONTINUAȚI CUH14

Cine este proprietarul locuinţei dumneavoastră?
 Bifaţi o singură căsuţă

 O asociaţie locativă, o cooperativă locativă, un 
trust de caritate, un proprietar social înregistrat

 Consiliul sau autoritatea locală

 Un proprietar privat sau o agenţie de închirieri

 Angajatorul unei persoane din gospodărie

 O rudă sau un prieten al unei persoane din 
gospodărie

 Altcineva

H13

În total, câte maşini sau furgonete sunt 
deţinute de persoanele din gospodărie sau 
sunt puse la dispoziţia acestora spre utilizare?

 Includeţi orice maşină sau furgonetă de serviciu 
disponibilă pentru uz privat

 Niciuna

 1

 2

 3

 4

 5 sau mai multe, precizaţi numărul

H14

Ce fel de tip de locuinţă este aceasta?

O casă cu etaj sau un bungalou care este:
 separată/ separat
 duplex
 în şir (inclusiv ultima casă din şir)

Un apartament sau un duplex care:
 se află într-un bloc sau într-o clădire de locuinţe 

(de închiriat)
 face parte dintr-o casă transformată în clădire de 

locuinţe sau dintr-o casă comună (care include şi 
garsoniere)

  parte dintr-o altă clădire transformată (de 
exemplu, o fostă școală, biserică sau depozit)

  se află într-o clădire comercială (de exemplu, într-o 
clădire de birouri, într-un hotel sau la etajul de 
deasupra unui magazin)

O structură mobilă sau temporară: 
 o rulotă sau un alt tip de structură mobilă sau 

temporară

H7

Au toate camerele din această gospodărie, 
inclusiv bucătăria, baia și toaleta propria lor ușă, 
care poate fi folosită numai de către persoanele 
din această gospodărie?

 Da
 Nu, una sau mai multe camere este/sunt 

impărțită/e cu o altă gospodărie

H8

Câte dormitoare sunt la dispoziţia exclusivă a 
persoanelor din această gospodărie?

 Includeţi toate camerele construite sau 
transformate pentru a fi folosite ca dormitoare

H9

Numărul de dormitoare

Ce fel de tip de încălzire centralizată are 
această locuinţă?

  Bifaţi afirmaţia care se potriveşte situaţiei 
dumneavoastră, indiferent dacă folosiţi sau nu 
încălzirea centrală

 Încălzirea centrală este un sistem central care 
generează căldură pentru mai multe camere

 Fără încălzire centrală
 Alimentare cu gaz
 Rezervor sau butelie cu gaz
 Încălzire electrică (inclusiv radiatoarele de 

acumulare)
 Încălzire cu păcură
 Încălzire cu lemne (de exemplu, buturugi, deșeuri 

lemnoase sau pelete)
 Încălzire cu combustibil solid (de exemplu, cărbuni)
 Energie regenerabilă (de exemplu, termice solare 

sau pompe de caldură)
 Rețea de cartier sau comunitară pentru 

distribuirea căldurii
 Altceva

H10

Dacă una sau mai multe persoane locuiesc aici 
în mod normal

SAU dacă nu locuiește nimeni aici în mod 
normal (aici stau doar vizitatori)

 CONTINUAȚI CU pagina 32

SAU dacă, în mod normal, nu locuiește nimeni 
aici și nu sunt vizitatori care urmează să 
rămână peste noapte la această adresă în data 
de 21 martie 2021

 CONTINUAȚI CU Declaraţia de pe prima 
pagină

 CONTINUAȚI CUH12

H11
Întrebări cu privire la gospodărie — continuare
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Gândiți-vă la persoanele enumerate la întrebarea 
H3 și spuneți dacă sunteți Persoana 1?

 Da
 Nu- introduceți detalii despre Persoana 1 în 

această secțiune

P Stați la o altă adresă mai mult de 30 de zile pe an?
 Aceste zile pot fi consecutive sau separate

 Nu
 Da, scrieţi mai jos cealaltă adresă din Regatul Unit

 SAU da, în afara Regatului Unit, precizaţi ţara

6

 CONTINUAȚI CU 8

Ce fel de adresă este aceea?

 Adresa unei baze a forţelor armate
 O altă adresă la care locuiesc atunci când lucrez 

departe de casă
 Domiciliul stabil al studentului/ studentei
 Domiciliul studentului/ studentei pe perioada 

trimestrului universitar
 O altă adresă a părintelui sau a tutorelui
 Domiciliul partenerului/ partenerei
 Casă de vacanţă
 Altceva

7

Unde locuiți dumneavoastră, în mod normal, pe 
durata trimestrului școlar/universitar?

 La adresa menţionată la începutul acestui chestionar
 La adresa de la întrebarea 6
 La o altă adresă

9

 CONTINUAȚI CU 51
 CONTINUAȚI CU 51

Care este ţara dumneavoastră de origine?

 Anglia
 Ţara Galilor
 Scoţia
 Irlanda de Nord
 Republica Irlanda
 O altă ţară, precizaţi numele actual al acestei ţări

10
 CONTINUAȚI CU 13

 CONTINUAȚI CU 13
 CONTINUAȚI CU 13

 CONTINUAȚI CU 13

Sunteţi elev/ă sau student/ă la învățământul de zi?

 Da  Nu

8
 CONTINUAȚI CU 10

Cu cine sunteți (ați fost) căsătorit/ă legal sau în 
parteneriat civil înregistrat?

 Cu o persoană de sex opus

 Cu o persoană de același sex

5

Care este starea dumneavoastră civilă legală sau 
starea de parteneriat civil înregistrat, la data de 
21 martie 2021?

 Nu am fost niciodată căsătorit(ă)  
şi nu am fost niciodată în  
parteneriat civil înregistrat

 Căsătorit(ă)
 Într-un parteneriat civil înregistrat
 Despărţit(ă) dar căsătorit(ă) încă din punct de 

vedere legal
 Despărţit(ă) dar, din punct de vedere legal, încă în 

parteneriat civil
 Divorţat(ă)
 Am fost într-un parteneriat civil, care este acum 

desfăcut pe cale legală
 Văduv(ă)
 Partener/ă rămas/ă în viaţă dintr-un parteneriat 

civil înregistrat

4

 CONTINUAȚI CU 6

Cum vă numiţi? (Persoana 1 de la Întrebarea H3)1

Care este data de naștere?2

Care este sexul dumneavoastră?
 Dacă aţi împlinit deja vârsta de 16 ani, va urma o 
întrebare despre identitatea de gen

 Feminin

 Masculin

3

Prenumele

Al doilea prenume/numele mijlocii

Numele de familie

Ziua Luna Anul

Cod poştal

Întrebări individuale cu privire la persoane – Persoana 1 începe aici
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Dacă nu sunteţi născut(ă) în Regatul Unit, care 
este data cea mai recentă la care aţi venit aici 
pentru a locui?
 Nu luaţi în calcul vizitele scurte în afara Regatului Unit

  Dacă aţi sosit înainte de  
data de 21 martie 2020

 Dacă aţi sosit la data de  
21 martie 2020 sau ulterior

11

 CONTINUAȚI CU 13

 CONTINUAȚI CU 12

Din ce grup etnic faceţi parte?
 Alegeţi o secțiune de la A la E, apoi bifați o căsuță 
care descrie cel mai bine grupul sau originea etnică 
din care faceţi parte

A  Alb

 Englez, Galez, Scoţian, Nord irlandez sau Britanic
 Irlandez
 Țigan sau Nomad Irlandez
 Rromă
 Oricare altă origine etnică albă, precizaţi care

B  Grupuri etnice mixte sau multiple

 Caraibian alb şi de culoare
 African alb şi de culoare
 Alb şi asiatic
 Oricare altă origine etnică mixtă sau multiplă, 

precizaţi care

C  Asiatică sau Asiatică britanică

 Indiană
 Pakistaneză
 Din Bangladeș
 Chineză
 Oricare altă origine asiatică, precizaţi care

D  De Culoare, de Culoare Britanică, Caraibiană sau 
Africană

 Caraibiană
 De origine Africană, precizați în cele de mai jos
 Oricare altă origine de Culoare, de Culoare 

Britanică sau Caraibiană precizați care

E  Alt grup etnic

 Arab
 Oricare alt grup etnic, precizaţi care

Luând în considerare şi timpul deja petrecut aici, 
cât timp intenţionaţi să rămâneţi în Regatul Unit?

 Mai puţin de 12 luni

 Cel puţin 12 luni

12

Care este identitatea dumneavoastră naţională?

  Bifați toate variantele care se potrivesc situaţiei 
dumneavoastră

 Britanică
 Engleză
 Galeză
 Scoţiană
 Nord irlandeză
 Alta, precizaţi care

În urmă cu un an, care era adresa dumneavoastră 
de domiciliu?
 Dacă, în urmă cu un an, nu aveaţi un domiciliu unde 
locuiați în mod normal, precizaţi adresa unde stăteați

 Adresa menţionată la prima pagină a acestui 
chestionar

 Adresa unde locuiați ca student, pe perioada 
trimestrului universitar sau cea a internatului din 
Regatul Unit; precizaţi mai jos adresa unde ați 
locuit pe perioada trimestrului școlar/universitar

 O altă adresă din Regatul Unit, precizaţi mai jos care

 SAU da, în afara Regatului Unit, precizaţi ţara

13

Luna Anul

Cod poştal

14

15

Întrebări cu privire la persoane – Persoana 1 continuare
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Dacă aţi împlinit deja vârsta de  
16 ani sau aveți peste 16 ani
Dacă ați împlinit vârsta de  
15 ani sau aveți sub 15 ani 

25
 CONTINUAȚI CU 26

 CONTINUAȚI CU 51

Această întrebare este lăsată necompletată  
în mod intenționat  CONTINUAȚI CU 18

17

Care este limba dumneavoastră maternă?

 Engleză

 Altă limbă, precizaţi care (inclusiv limbajele semnelor)

18
 CONTINUAȚI CU 20

Cât de bine vorbiţi limba engleză?

Foarte bine Bine Nu prea bine Deloc

19

Care este religia dumneavoastră?
 Această întrebare este voluntară

 Nicio religie
 Creștin (inclusiv Catolic, Protestant și toate 

celelalte culte Creștine) 
 Budistă
 Hindusă
 Iudaică
 Musulmană
 Sikh
 Oricare altă religie, precizaţi care

16 Aveți vreo problemă de sănătate sau afecțiune 
de natură fizică sau mentală de durată sau vă 
așteptați ca aceasta să dureze peste 12 luni?

 Da

 Nu

22

 CONTINUAȚI CU 24

Oare vreuna dintre problemele dumneavoastră 
de sănătate sau afecțiuni reduce abilitatea 
dumneavoastră de a desfășura activitățile zilnice?

 Da, foarte mult
 Da, puțin
 Deloc

23

Aveți aceeași identitate de gen ca sexul cu care 
ați fost înregistrat/ă la naștere?
 Această întrebare este voluntară

 Da

 Nu, precizați identitatea de gen

27

Din cele mai jos enumerate, care este orientarea 
dumneavoastră sexuală?
 Această întrebare este voluntară

 Heterosexuală

 Homosexuală

 Bisexuală

 Altă orientare sexuală, precizați care

26

Îngrijiți, acordați ajutor sau sprijin vreunei persoane, 
deoarece aceasta are probleme de sănătate sau 
afecțiuni de natură fizică sau mintală de lungă 
durată sau probleme legate de o vârstă înaintată?
 Nu luaţi în considerare sarcinile de serviciu pentru 
care sunteţi plătit(ă)

 Nu

 Da, 9 ore pe săptămână sau mai puțin

 Da, de la 10 până la 19 ore pe săptămână

 Da, de la 20 până la 34 ore pe săptămână

 Da, de la 35 până la 49 ore pe săptămână

 Da, cel puţin 50 de ore pe săptămână

24

Ce paşapoarte dețineți?

  Bifați toate variantele care se potrivesc situaţiei 
dumneavoastră

 Regatul Unit
 Irlanda
 Altul, precizaţi care

 SAU niciunul

20

Care este starea sănătăţii dumneavoastră în general?

Foarte bună Bună Mulţumitoare Rea Foarte rea

21

Întrebări cu privire la persoane – Persoana 1 continuare
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Ați absolvit vreun curs de ucenicie?
  De exemplu, ucenicie pentru o meserie, ucenicie 
avansată, ucenicie nivel de bază, ucenicie modernă

 Da  Nu

29

Ați făcut ceva din cele mai jos enumerate, în 
ultimele șapte zile?
  Bifați toate variantele care se potrivesc situaţiei 
dumneavoastră

 Includeţi munca ocazională sau temporară, chiar şi 
munca pentru o oră

 Lucraţi ca angajat
 Persoană fizică autorizată sau furnizor  

independent de servicii
 În concediu medical temporar, în concediu de odihnă 

sau disponibilizat temporar
 În concediu de maternitate  

sau paternitate
 Desfăşuraţi vreun alt  

fel de muncă plătită
 SAU niciuna din variantele de mai sus

33

 CONTINUAȚI CU 39

 CONTINUAȚI CU 39

 CONTINUAȚI CU 39

 CONTINUAȚI CU 39

 CONTINUAȚI CU 39

Care dintre stările de fapt mai jos enumerate se 
potrivește cu ceea ce făceați dumneavoastră în 
ultimele șapte zile?
  Bifați toate variantele care se potrivesc situaţiei 
dumneavoastră

 Eram pensionar(ă) (indiferent dacă primeați sau nu 
pensie)

 Studiam
 Aveam grijă de casă sau de familie
 Eram bolnav(ă) pe termen lung sau cu dizabilități
 Altceva

34

În ultimele patru săptămâni aţi fost în căutarea 
susţinută a unui loc de muncă plătită?

 Da
 Nu

35

Dacă acum s-ar ivi un loc de muncă, aţi putea 
începe lucrul în două săptămâni?

 Da
 Nu

36

Ați așteptat, în ultimele șapte zile, să începeți 
activitatea într-un loc de muncă deja obţinut?

 Da
 Nu

37

Aţi desfăsurat vreodată activități prin muncă plătită?

 Da, în ultimele 12 luni
 Da, dar nu în ultimele 12 luni
 Nu, nu am lucrat niciodată

38

 CONTINUAȚI CU 51

Ați obținut vreo diplomă de licență și alta/altele, 
superioară/e acesteia?
 De exemplu, diplomă universitară, licență de bază, 
HND sau HNC, NVQ level 4 și superior, pedagogie 
sau asistență medicală

 Da  Nu

30

Ați efectuat stagiul militar înainte în cadrul 
Forțelor Armate ale Regatului Unit?

  Cei care efectuează stagiul militar în prezent 
trebuie să bifeze doar „nu”

 Da, am efectuat stagiul militar în cadrul Forțelor 
Armate Regulate

 Da, am efectuat stagiul militar în cadrul Forțelor 
Armate În Rezervă

 SAU nu

32

Ați mai obținut și alte calificări?
  Bifați toate variantele care se potrivesc situaţiei 
dumneavoastră

GCSEs sau echivalent

 Peste 5 GCSEs (A*–C, 9–4), O levels (luate) sau 
CSEs (gradul 1)

 Alte GCSEs, O levels sau CSEs (notele) sau curs de 
Basic Skills

AS, A level sau echivalent

 2 sau mai multe A levels, 4 sau mai multe AS levels
 1 A level, 2–3 AS levels
 1 AS level

NVQ sau echivalent

 NVQ level 3, BTEC National, OND sau ONC, City 
and Guilds Advanced Craft

 NVQ level 2, BTEC General, City and Guilds Craft
 NVQ level 1

SAU o altă calificare sau nicio calificare

 Oricare alte calificări, ale căror echivalente sunt 
necunoscute

 Nicio calificare

31

Următorul set de întrebări se referă la calificările 
dumneavoastră.
 Precizați orice calificări ați obținut vreodată în Anglia, 
Țara Galilor sau la nivel mondial, inclusiv echivalente, 
chiar dacă, în prezent, nu vă folosiți de ele

28

Răspundeţi la restul de întrebări cu privire 
la activitatea dumneavoastră profesională 
principală sau, dacă nu sunteţi angajat(ă), cu 
privire la ultima dumneavoastră activitate 
profesională principală.
 Activitatea dumneavoastră profesională principală este 
aceea pe care o desfăşuraţi (aţi desfăşurat-o) în mod 
normal în cea mai mare parte a timpului

39

Întrebări cu privire la persoane – Persoana 1 continuare
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Care este (a fost) statutul dumneavoastră 
de angajare în activitatea dumneavoastră 
profesională principală?

 Angajat(ă)
 Persoană fizică autorizată sau furnizor 

independent de servicii fără angajaţi
 Persoană fizică autorizată cu angajaţi

40

În activitatea dumneavoastră profesională principală, 
câte ore pe săptămână lucraţi în mod normal?
  Includeți și orele suplimentare de muncă plătite și 
neplătite

Între 0 și 15 Între 16 și 30 Între 31 și 48 peste 49 de ore

47

Unde lucrați dumneavoastră în principal?

 La un loc de muncă sau raportez la un depou
 Lucrez acasă sau de acasă
 Platformă marină
 Nu am un loc de muncă stabil

49

 CONTINUAȚI CU 51
 CONTINUAȚI CU 51

 CONTINUAȚI CU 51

Care este adresa locului dumneavoastră de 
muncă sau al depoului?

50

În mod normal, cu ce mijloc de transport vă 
deplasaţi la locul de muncă?
 Bifaţi doar căsuța care reprezintă partea cea mai 
lungă a drumului parcurs, de obicei, către locul de 
muncă, ca distanță

 Lucrez în principal acasă sau de acasă
 Metrou, cursă de cale ferată urbană, tramvai
 Tren
 Autobuz, microbuz sau autocar
 Taxi
 Motocicletă, scuter sau motoretă
 La volanul unei maşini sau al unei furgonete
 Ca pasager într-o maşină sau într-o furgonetă
 Bicicletă
 Merg pe jos
 Altceva

48

Care este (a fost) numele organizației sau al 
firmei pentru care lucrați (ați lucrat)?
 Dacă sunteţi (aţi fost) persoană fizică autorizată în cadrul 
propriei dumneavoastră firme, precizaţi numele acesteia

 SAU nicio organizație sau lucrez (am lucrat) 
pentru o persoană particulară

41

Care este (a fost) denumirea completă a ocupaţiei 
dumneavoastră?
 De exemplu, vânzător/vânzătoare (RETAIL ASSISTANT), 
om/femeie de serviciu (OFFICE CLEANER), asistent/ă 
comunitară (DISTRICT NURSE), învățător/învățătoare de 
școală primară (PRIMARY SCHOOL TEACHER)

 Nu specificaţi gradul sau categoria de salarizare

42

Descrieţi pe scurt activitatea dumneavoastră 
profesională principală actuală (trecută).

43

Supravegheați (ați supravegheat) sau 
monitorizați activitatea altor angajați, zilnic?

 Da  Nu

45

Care este (a fost) activitatea principală desfăşurată de 
către organizația, firma dumneavoastră sau activitatea 
dumneavoastră de persoană fizică autorizată?
 De exemplu, vânzarea cu amănuntul a articolelor de 
îmbrăcăminte (CLOTHING RETAIL), activitate generală în spital 
(GENERAL HOSPITAL), învățământ cursuri primare (PRIMARY 
EDUCATION), vânzare angro de alimente (FOOD WHOLESALE)

  Dacă sunteţi (aţi fost) funcţionar public, scrieţi, CIVIL SERVICE
 Dacă sunteţi (aţi fost) angajat(ă) în administraţia 
locală, scrieţi LOCAL GOVERNMENT şi precizaţi numele 
departamentului dumneavoastră din cadrul autorităţii 
locale

44

Dacă săptămâna trecută  
ați avut un loc de muncă
Dacă ați lipsit temporar de  
la muncă săptămâna trecută
Dacă săptămâna trecută  
nu aveaţi un loc de muncă

46
 CONTINUAȚI CU 47

 CONTINUAȚI CU 47

 CONTINUAȚI CU 51

Acestea sunt toate întrebările pentru Persoana 1.
 CONTINUAȚI CU   întrebările pentru Persoana a 2-a 
SAU dacă în această gospodărie nu mai sunt şi alte persoane
 CONTINUAȚI CU Întrebările cu privire la vizitatori 
aflate pe ultima pagină
SAU dacă nu sunt vizitatori care urmează să rămână peste 
noapte la această adresă
 CONTINUAȚI CU Declaraţia de pe prima pagină.

51

Cod poştal

Întrebări cu privire la persoane – Persoana 1 continuare



Pagina 12 (pagina 32 din chestionar)

Câţi vizitatori aţi inclus la întrebarea H5?

 Între unul şi trei vizitatori – răspundeţi la întrebările de mai jos, de la V1 până la V4, pentru fiecare vizitator
 Peste patru vizitatori – răspundeţi la întrebările de mai jos, de la V1 până la V4, pentru primii trei vizitatori, apoi 

accesați www.census.gov.uk sau sunaţi la 0800 141 2021 pentru a solicita un Chestionar de continuare

Care este numele acestei persoane?V1

Care este numele acestei persoane?V1

Care este numele acestei persoane?V1

Care este domiciliul normal al acestei persoane în 
Regatul Unit?

 SAU în afara Regatului Unit, precizați țara

V4

Care este domiciliul normal al acestei persoane în 
Regatul Unit?

 Același domiciliu ca şi cel al Vizitatorului A

 SAU în afara Regatului Unit, precizați țara

V4

Care este domiciliul normal al acestei persoane în 
Regatul Unit?

 Același domiciliu ca şi cel al Vizitatorului A

 SAU în afara Regatului Unit, precizați țara

V4

Care este data de naștere a acestei persoane?V2

Care este data de naștere a acestei persoane?V2

Care este data de naștere a acestei persoane?V2

Care este sexul acestei persoane?

 Feminin  Masculin

V3

Care este sexul acestei persoane?

 Feminin  Masculin

V3

Care este sexul acestei persoane?

 Feminin  Masculin

V3

Vizitatorul A

Vizitatorul B

Vizitatorul C

Acum  CONTINUAȚI CU Declarația de pe prima pagină

Prenumele

Prenumele

Prenumele

Numele de familie

Numele de familie

Numele de familie

Ziua Luna Anul

Ziua Luna Anul

Ziua Luna Anul

Cod poştal

Cod poştal

Cod poştal

V

Întrebări cu privire la vizitatori
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Recensământ 2021: Folosim informațiile furnizate de 
dumneavoastră, dar vă respectăm confidențialitatea
Noi, Oficiul Național de Statistică, (ONS), vom culege și folosi datele furnizate de 
dumneavoastră în chestionarul completat, cu scopul de a ne ajuta să construim o 
imagine detaliată a societății noastre. Statisticile generate de noi prin recensământul 
din Anglia și Țara Galilor contribuie la ajutorarea guvernului și autorităților locale 
de a planifica și finanța serviciile locale, precum învățământul, cabinetele medicale 
și drumurile. Legea (Legea din 1920 privind Recensământul) ne permite nouă să 
facem acest lucru. Recensământul este obligatoriu. Prin urmare, refuzul de a furniza 
informații sau furnizarea de informații false constituie infracțiune. Consecința poate 
fi urmărirea penală. Este posibil să înregistrăm informații despre o proprietate sau 
despre o persoană cu scopul de a proteja pe cei care sunt audiați și cei care desfășoară 
audierea. Noi vom culege informații despre modul în care persoanele completează 
chestionarele lor online, cu scopul de a ne îmbunătăți serviciile noastre online.

Cine poate accesa informațiile?
Prestatori ai părților terțe vor lucra conform instrucțiunilor primite de la noi, pentru 
a ne ajuta la efectuarea recensământului. Este posibil ca, ulterior, unele date să fie 
puse la dispoziția cercetătorilor acreditați, în condițiile în care acest lucru este legitim 
și reprezintă o valoare publică clară. În contextul statisticilor noastre sau a altui tip 
de cercetare, nu se va face identificarea persoanelor. Pentru informații suplimentare, 
accesați pagina de web a ONS. 

Cât timp vor fi păstrate datele cu caracter personal?
Noi păstrăm doar un volum minim de date cu caracter personal care să îndeplinească 
scopul pentru care au fost adunate inițial. Acolo unde este cazul, noi vom șterge datele 
cu caracter personal sau le vom da un caracter anonim. Noi vom păstra și controla setul 
de date privind răspunsurile la recensământ în Arhivele Naționale, timp de 100 de ani. 

Drepturile dumneavoastră
Dumneavoastră vă bucurați de drepturi legale, conform cărora puteți solicita 
oricărui operator de date cu caracter personal dobândirea accesului la informațiile 
cu caracter personal păstrate despre dumneavoastră; puteți solicita operatorului de 
date cu caracter personal să modifice informațiile eronate pe care le deține despre 
dumneavoastră; și puteți să vă opuneți procesării datelor dumneavoastră cu caracter 
personal. Este posibil să aveți dreptul de a solicita oricărui operator de date cu caracter 
personal să șteargă orice fel de date cu caracter personal pe care le deține despre 
dumneavostră; să oprească procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal; 
și să transmită orice fel de informații deține despre dumneavostră unui alt operator. 
În cazul în care datele sunt păstrate doar pentru scopuri statistice, este posibil ca noi 
să nu fim obligați să ne supunem acestei solicitări. Dacă doriți să vă exercitați vreunul 
dintre drepturile dumneavoastră legale, vă rugăm să luați legătura cu ofițerul nostru 
pentru protecția datelor. 

Contacte:
Operator date cu caracter personal: 01329 444972 census.customerservices@ons.gov.uk  
Census Customer Services, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield,  
Fareham, Hampshire, PO15 5RR
Ofițer ONS pentru protecția datelor: 0845 601 3034 DPO@statistics.gov.uk Data 
Protection Officer, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, Fareham,  
Hampshire, PO15 5RR 
Biroul Comisariatului pentru Informații: 0303 123 1113 casework@ico.org.uk 
Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, 
SK9 5AF 
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