Recensământul populaţiei pentru anul 2020

調査票の対訳（ルーマニア語版） 第１面

Aceasta este traducerea în limba română a chestionarului din limba japoneză .
Vă rugăm să completaţi chestionarul, consultând "Instrucţiuni de completare a chestionarului" în limba
română. Vă rugăm să completaţi cu un creion negru. În cazul în care aţi greşit, ştergeţi cu o gumă de şters.

Ministerul Afacerilor
Interne şi al Comunicaţiilor
Biroul de statistici

Chestionarele vor fi prelucrate automat; vă rugăm să nu murdăriţi chestionarul.

Despre locuinţă （În cazul utilizării a mai mult de 2 chestionare, rubricile 1 și 2 se vor completa doar în unul dintre acestea）

1. Numărul total al rezidenţilor
・ Toţi rezidenţii din
locuinţa dumneavoastră

Total

Bărbaţi

persoane

Femei
persoane

persoane

２. Tipul locuinţei
Locuinţă
Locuinţă
Locuinţă
inchiriată de la inchiriată de la o inchiriată de la
organizaţie
o entitate
instituţiile locale
publică
privată
ale uvernului

Cameră
inchiriată

Altceva

Cămin

Despre toţi rezidenţii （Se va completa pentru fiecare locatar）
Numele
Masculin

４. Relaţia cu capul familiei

Capul familiei sau
reprezentantul
acestuia

・ Bunicul/Bunica soţului/soţiei intră în categoria
"Bunic/Bunică"
・ Fratele/Sora soţului/soţiei intră în categoria "Frate/Soră"
・ Soţia nepotului intră în categoria "Nepot/ Nepoată"

Soţul/Soţia
capului
familiei

Fiu/Fiică

Bunic
Bunică

Frate
Soră

Nepot
Nepoată

・ Soţia/soţul Fratelui/Surorii intră în categoria "Frate/Soră"

５. Data naşterii

Meiji

Feminin

Taisho

Showa

Tata
sau
Mama

Tata/Mama
soţiei

Angajat al
casei

Altceva

Soţia fiului sau
Soţul fiicei

Alt grad
de rudenie

Heisei

・ După ce aţi marcat "Era Creştina", vă rugăm să scrieţi anul (4 cifre) şi
luna.

Reiwa

anul

６. Starea civilă

Necăsătorit
(se includ copii)

・ Indicaţi statutul prezent , indiferent de actele oficiale.

７. Naţionalitate

・ În cazul în care nu sunteţi de naţionalitate japoneză, vă rugăm să scrieţi
numele ţării.

Japoneză

・ Dacă de la naştere până în prezent locuiţi la aceeaşi adresă, vă rugăm
să completaţi la rubrica "De la naştere"

De la
naștere

・ Pentru copiii născuţi după perioada 1 Octombrie 2015, completaţi cu
adresa la care au locuit după naştere.
・ Rezidenţii cu aceeaşi adresă completaţi la "Acelaşi oraş".
Rezidenţii care şi-au schimbat adresa completaţi la "Alt oraş".
Dacă adresa este în unul dintre oraşele majore, scrieţi şi numele
districtului.

mai puţin de 1an

Completaţi
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Aceeaşi
adresă

Văduv

Divorţat

（numele ţării）

între 1 an şi 5 ani

８. Adresa actuală şi timpul locuit la adresa actuală

９. Unde aţi locuit în urma cu 5 ani (1 Octombrie 2015)

luna

Căsătorit

Altă naţionalitate

Era Creştină

rubrica 9

Altă locuinţă în
acelaşi oraş

peste 20 ani

・ Completaţi pentru toate persoanele care locuiesc în mod obişnuit cu
dumneavoastră.

între 10 şi 20 ani

３. Numele şi sexul

Locuinţă de
serviciu

între 5 şi 10 ani

Locuinţă
proprietate
personală
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Alt oraş

În afara
Japoniei

Scrieţi adresa

Prefectura

・ Oraşele majore sunt:
Sapporo, Sendai, Saitama, Chiba, Yokohama, Kawasaki,
Sagamihara, Niigata, Shizuoka, Hamamatsu, Nagoya, Kyoto,
Osaka, Sakai, Kobe, Okayama, Hiroshima, Kitakyushu, Fukuoka, Kumamoto.

Municipiul

Districtul/
Sectorul/Satul

Număr
de
telefon
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În caz de necesitate, veţi fi contactat pentru informaţii suplimentare.

調査員記入欄
世帯
の
種類

一般世帯
一人世帯 会社等の
独身寮の入居者を含む

市区町村コード

学校の寮・
寄宿舎の
学生・生徒

調査区番号

病 院 ・療養所
の入 院 者

老人ホーム等
の社会施設
の入所者

その他

住宅
の
建て方

一戸建

長屋建
テラ スハ ウ ス
を
含
む

共同住宅

ア パ ー ト ・
マンションなど

その他

建物全体の
階数

この世帯
の住宅が
ある階
階

階建

世帯番号
この世帯の調査票
枚の
うち
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事務使用欄
枚目

世－１２
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Aceasta este pagina a doua a formularului
10. Studii

Elev;Student

Absolvent

Preşcolari

・Marcaţi nivelul de studii conform săgeţilor.
・ Rezidenţii care în prezent urmează o şcoală, completaţi -

Şcoală elementară
Şcoală gimnazială
Liceu
Colegiu/Şcoală
profesională
Universitate
Postuniversitar

"Elev,Student" şi alegeţi şcoala.
Rezidenţii absolvenţi, completaţi- "Absolvent", şi alegeţi ultima şcoala absolvită.
Rezidenţii care au întrerupt studiile, scrieţi ultima formă de invăţământ pe care
aţi absolvit-o.

Grădiniţă
Creşă
Instituție acreditată pentru
educația și îngrijirea copiilor
preșcolari

Sugari
Altceva

Lucrez
Muncă casnică, etc.
Am şi lucrat în timpul şcolii.

11. Aţi lucrat în perioada 24 Septembrie-1 Octombrie?
・ Orice activitate care v-a adus venit.
・ Se include şi munca în familie sau munca la domiciliu.

Rubr i ca 12

Pe langă şcoală, am şi lucrat

Nu

・ "Şcoală" se referă inclusiv la cursuri de limba japoneză, şcoală pregatitoare sau

Am lucrat, dar am lipsit temporar

şcoală profesională.

Rubr i ca 12

Am căutat o slujbă

Sfârşitul
chestionarului

Muncă casnică
Am frecventat
cursuri

Rubr i ca 12

Alţii
(Copii, Vârstnici)

Sfârşitul
chestionarului

Despre angajaţi şi studenţi

（Persoanele care la rubrica 11 au indicat “Am lucrat, dar am lipsit temporar”, vor face precizări referitoare la munca respectivă la rubricile 12-16）

12. Adresa locului de muncă sau a şcolii

Domiciliu

・ În cazul în care sunteţi angajat dar mergeţi şi la şcoală, scrieţi adresa
locului de muncă.

Alt oraş

Acelaşi oraş

se includ şi angajaţii care
locuiesc în casa dvs.

Scrieţi adresa

・ În cazul în care aţi marcat "Alt oraş sau district", completaţi oraşul şi
prefectura.
Dacă adresa este în unul dintre oraşele majore, nu omiteţi să scrieţi
districtul.

Rubr i ca 14

Rubr i ca 13

Prefectura

・ Oraşele majore sunt:
Sapporo, Sendai, Saitama, Chiba, Yokohama, Kawasaki, Sagamihara
Niigata, Shizuoka, Hamamatsu, Nagoya, Kyoto, Osaka, Sakai, Kobe,
Okayama, Hiroshima, Kitakyushu, Fukuoka, Kumamoto

Municipiul

Districtul/
Sectorul/Satul

13. Mijloace de transport folosite pană la locul de muncă sau şcoală
・Dacă folosiţi mai mult de două mijloace de transport completaţi toate rubricile
corespunzătoare.

Mers pe
jos
Maşina
personală

Tren

Taxi/
Limuzină

Autobuzul

Autobuz

Motocicletă

şcolii/companiei

Bicicletă

Altceva

Despre angajaţi (Persoanele care la rubrica 11 au indicat “Am frecventat cursuri" nu rebuie să facă mențiuni la rubricile 14-16)
Angajat

14. Angajat sau liber profesionist?
・ Angajaţii cu contract pe durată limitată sau cu contract de colaborare se includ la
"Angajat part-time sau Altceva".
・" Liber profesionist " înseamnă administratorul unei afaceri sau o
persoană care lucrează pe cont propriu.

・ Scrieţi detaliat tipul activităţii desfăşurate de companie.
・ Dacă sunteţi un angajat prin agent de muncă, descrieţi locul de muncă.

Angajat prin
agent de
muncă

Liber profesionist
Are angajaţi

Nu are
angajaţi

Angajat parttime sau
Altceva

Angajat în
afacerea
familială

Director, etc.

Muncă la
domiciliu

Consultaţi exemplul de la pagina 7 din "Instrucţiuni de completare a
chestionarului"şi scrieţi detaliat.

15. Numele companiei şi tipul activităţii acesteia
・ Scrieţi detaliat numele companiei (sediul central, filiala,
fabrica, magazinul etc).

Angajat
normal

Numele
Companiei
Tipul
activităţii
companiei

16. Descrierea locului de muncă
・ Descrieţi detaliat activitatea desfaşurată la locul de muncă.
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Vă mulţumim pentru cooperare!

