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Obiectivul prioritar al RPL 2021

Producerea de statistici oficiale naţionale şi europene, sub forma unor
indicatori statistici, în condiţii de calitate, privind:

• numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei rezidente, a structurii
demografice şi socio-economice

• date referitoare la gospodăriile populaţiei
• date referitoare la fondul locativ, condiţiile de locuit ale populaţiei şi

clădirile în care se situează locuinţele



Baza legală
 OUG nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului

Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021,aprobată prin legea nr.178/2020,cu
modificările şi completările ulterioare;

HG nr. 1071 din 11 decembrie 2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de
cheltuieli necesare efectuării Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în
anul 2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din OUG
nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi
Locuinţelor din România în anul 2021 – modificată prin HG nr. 145 din 31 ianuarie 2022;

HG nr. 733/2020 privind componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Unităţii de
coordonare şi implementare a recensământului, respectiv ale unităţilor judeţene de
implementare a recensământului;

 Regulamente UE şi ale Comisiei (EUROSTAT) aplicabile RPL 2021



Organizarea şi efectuarea RPL 2021

 Se realizează sub aspect tehnico-metodologic de către Institutul
Naţional de Statistică, în concordanţă cu regulamentele Uniunii
Europene, precum şi cu normele Comisiei Economice pentru Europa
a Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul recensământului
populaţiei şi al locuinţelor, sub coordonarea şi controlul Comisiei
Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor.

 Informaţiile generale privind RPL 2021 sunt publicate pe site-ul:
www.recensamantromania.ro



Organizarea şi efectuarea RPL 2021

Instituţii responsabile:

• Institutul Naţional de Statistică şi structurile subordonate

• Ministerul Afacerilor Interne

• Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi structurile subordonate

• Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – pentru suport tehnic

• Instituţia Prefectului

• Consiliul Judeţean

• Primării

• Alte autorităţi şi instituţii publice cu obligaţii prevăzute în legislaţia specifică, vizând 
punerea la dispoziţia INS a unor baze de date –surse administrative



Organizarea şi efectuarea RPL 2021

 Pentru pregătirea, conducerea, coordonarea şi monitorizarea lucrărilor necesare
efectuării recensământului, la nivel central se constituie Comisia Centrală pentru
Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor (CCRPL2021), iar la nivel teritorial, comisii
de recensământ judeţene, a municipiului Bucureşti, municipale, orăşeneşti, ale
sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunale.

 CCRPL2021 are ca atribuţii principale: aprobă Programul de desfăşurare al
activităţilor RPL, metodologia de recenzare şi de prelucrare a datelor, normele de
funcţionare şi atribuţiile comisiilor teritoriale, Strategia de promovare şi comunicare
a recensământului, Programul final de diseminare al rezultatelor recensământului şi
publică rezultatele provizorii ale recensământului.

 Comisiile teritoriale poartă răspunderea pentru efectuarea recensământului în bune
condiţii pe teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea, conform instrucţiunilor
CCRPL2021.



Organizarea şi efectuarea RPL 2021

 Ca şi structuri executive la nivelul INS şi a Direcţiilor Judeţene/Regionale de
Statistică se constituie Unitatea de Coordonare şi Implementare a Recensământului
(UCIR), respectiv Unităţile Judeţene de Implementare a Recensământului (UJIR).

 UCIR are responsabilitatea organizării şi desfăşurării recensământului la nivel
naţional şi local, sub aspect tehnico-metodologic şi este condusă de către un
reprezentant al INS, în calitate de coordonator general, numit de Preşedintele INS.

 UJIR-urile au responsabilitatea pregătirii, organizării şi desfăşurării
recensământului la nivel local, conducerea fiind exercitată de directorii executivi ai
direcţiilor teritoriale de statistică.



Noutăţi implementate la RPL 2021
 100% informatizat

• Aplicaţia webGIS-baza de date cu clădiri şi locuinţe, suport pentru
realizarea sectorizării (recenzorii vor avea încărcat sectorul de
recensământ de tip hartă)

• Colectarea indirectă prin utilizarea surselor adminstrative

• Autorecenzarea

• Recenzarea prin interviu cu înregistrarea datelor pe tablete

 Autorecenzarea – premieră în statistica românească

• Autorecenzarea se va putea realiza de pe orice telefon mobil tip
smartphone, tabletă, laptop sau PC

• Chestionarul pentru autorecenzare este disponibil în limbile minorităţilor
naţionale şi în limba engleză



Etapele RPL 2021

Momentul de referinţă al RPL 2021 este ora «0» din ziua de 1 decembrie 2021.

Recenzarea clădirilor/locuinţelor/persoanelor – se realizează în perioada februarie-iulie 2022, în 3
etape:

• Preluarea datelor din sursele administrative şi popularea chestionarelor electronice
(1 februarie – 13 martie 2022). Pentru fiecare persoană identificată pe baza CNP şi
alocată unei adrese de domiciliu din RNEP, se completează o serie de variabile din
formularul electronic individual.

• Autorecenzarea online şi autorecenzarea asistată (14 martie – 15 mai 2022)
• Recenzarea prin interviu faţă-în-faţă, de către recenzori, cu înregistrarea datelor pe

tabletă (16 mai – 17 iulie 2022), pentru acele persoane/locuinţe/clădiri pentru care nu s-
a realizat autorecenzarea on-line.



Autorecenzarea
 Autorecenzarea este acţiunea prin care înregistrarea informaţiilor la recensământ este efectuată de către

persoana însăși și se poate realiza de pe echipamentul propriu al persoanei care se auto-recenzează sau
al gospodăriei din care aceasta face parte sau de pe echipamente (tablete) puse la dispoziţie de către
UJIR Suceava prin intermediul primăriilor. Fiecare persoană cu reşedinţa obişnuită în România are
posibilitatea autorecenzării, parcurgând 2 paşi:

 Fiecare persoană cu reşedinţa obişnuită în România trebuie să se autorecenzeze, parcurgând 2 paşi:
 Pasul 1: se completează formularul de preînregistrare, declarând toţi membrii gospodăriei,

accesând platforma de autorecenzare de pe site-ul: www.recensamantromania.ro
 Pasul 2: fiecare membru al gospodăriei îşi completează chestionarul individual accesându-şi

propriul chestionar prin link-ul primit pe adresa de e-mail indicată la preînregistrarea de la
pasul 1.

 Persoanele salariate care se autorecenzează prin intermediul internetului au dreptul la o zi
liberă, plătită, în scopul încurajării utilizării cu predilecţie a acestei metode. Dovada
autorecenzării on-line se realizează prin prezentarea codului de confirmare a încheierii cu
succes a autorecenzării. (art.49 din OUG nr.19/2020).



BENEFICII ale autorecenzării:

• În condițiile epidemiologice actuale, este o măsură de siguranță, nu se intră în contact cu alte
persoane;

• Se elimină riscul de alterare a datelor din partea unui intermediar;

• Flexibilitate deplină. Sistemul funcționează non stop și poate fi accesat de pe telefonul mobil de tip 
smartphone, laptop, desktop, tabletă

• Confidențialitate totală. 

• Eficiență în ce privește consumul de resursă umană și financiară pentru o astfel de activitate.

• O zi liberă, reglementată prin lege, obținută cu dovada autorecenzării.

• OUG 19/2020 art. 42 – obligativitatea participării la recensământ. Refuzul constituie contravenție
și se sancționează cu amendă între 1000 și 3000 lei.



Autorecenzarea asistată

Autorecenzarea asistată se realizează de către un recenzor, pe echipamente
(tablete) puse la dispoziţie de către UJIR Suceava. Recenzorul pentru
autorecenzare asistată îşi va desfăşura activitatea în spaţii special amenajate de
către primării. Fiecare recenzor pentru autorecenzare asistată va avea
două tablete.

Numărul de recenzori de autorecenzare asistată la nivel de UAT este stabilit în 
funcţie de dimensiunea UAT-ului, conform populaţiei ţintă estimate de INS la 
data de 1 decembrie 2021, publicată pe www.recensamantromania.ro, potrivit 
instrucţiunilor Unităţii de Coordonare şi Implementare a Recensământului 
(UCIR).



Autorecenzarea asistată

• Recenzorii pentru autorecenzarea asistată, denumiți în continuare recenzori ARA, își vor
desfășura activitatea în perioada 14 martie – 15 mai 2022.

• Locurile în care se instalează posturile pentru desfășurarea autorecenzării asistate sunt
stabilite de către primarul fiecărei localități, prin consultare cu reprezentanții UJIR
Suceava. Punctele de lucru instalate trebuie să devină operaționale până la data de 10
martie a.c.

• Programul de lucru al posturilor de lucru trebuie să fie stabilit de către primar pe toată
perioada de auto-recenzare (14 martie – 15 mai 2022) astfel încât să se asigure asistarea
populației într-un interval orar zilnic adecvat (recomandat între orele 08-22), inclusiv
sâmbăta și duminica.



Personalul de recensământ din teritoriu

 Conform OUG 19/2020, cu modificările ulterioare, personalul de recensământ este selectat
din rândul personalului din primării, instituţiile prefectului, consiliile judeţene, instituţii
deconcentrate, al personalului didactic, al specialiştilor în economie, informatică şi în alte
domenii, precum şi din rândul studenţilor şi al altor persoane, având cel puţin studii medii
absolvite.

Este recrutat de către primării, testat şi selectat de către UJIR SUCEAVA şi angajat/plătit de
către primării (plata se va face de la bugetele UAT-urilor, din sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinație în anexa
la legea bugetului de stat, după aprobarea hotărârii Guvernului privind repartizarea sumelor pe
UAT-uri).



Personalul de recensământ din teritoriu
La nivelul județului Suceava :

637 Recenzori;
25 Recenzori şefi;
279 Recenzori pentru autorecenzare asistată;
114 Coordonatori la nivel de municipiu, oraş, comună.

• Conform prevederilor OUG nr. 19/2020, modificată prin Legea nr.16/13.01.2022 (art. 48 alin. 3 şi
alin 31), persoanele care ocupă funcţii publice (cu excepţia funcţionarilor publici cu statut special –
poliţişti) şi personalul contractual din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, inclusiv persoanele
care intră în componenţa comisiilor de recensământ judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale,
pot face parte din personalul de recensământ din teritoriu, fără ca în acest fel să se afle în situaţie
de incompatibilitate şi conflict de interese.



Protecţia datelor

 În cazul autorecenzării on-line sau a autorecenzării asistate, CNP-ul este criptat, cu ajutorul
unui algoritm utilizat de INS, în momentul în care o înregistrare individuală este salvată în
baza de date RPL2021.

 Informațiile colectate prin intermediul chestionarelor individuale vor fi prelucrate în
conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal
(Regulamentul UE nr. 679/2016) și anonimizate imediat după intrarea în sistem.

 Transferul de date on-line se realizează printr-un sistem securizat, protejat împotriva
prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării
accidentale.



Confidenţialitatea datelor

 Informaţiile obţinute pe baza declaraţiilor populaţiei înregistrate la recensământ sau preluate
din surse administrative nu pot fi utilizate pentru stabilirea unor drepturi şi obligaţii pentru
unităţile statistice la care se referă şi nici nu pot servi ca probe în justiţie.

 Rezultatele recensământului sunt utilizate doar în scopuri statistice şi de cercetare ştiinţifică.

 Rezultatele recensământului pot fi diseminate doar dacă nu este posibilă identificarea unei
anumite persoane.



Pregătirea RPL 2021
 Baza de date GIS cu clădiri şi locuinţe

• În vederea realizării recenzării, fiecare judeţ este împărţit în sectoare de recensământ.
Sectorizarea s-a făcut automat, printr-o aplicaţie informatică în care se încarcă baza
de date GIS cu clădiri şi locuinţe.

• Direcţia Județeană de Statistică Suceava, respectiv UJIR Suceava a primit în atribuţii
realizarea bazei de date cu clădiri şi locuinţe în format GIS, deoarece RENNS nu
este populat cu date. Au fost înscrise denumirile arterelor, au fost asociate fiecărei
artere numerele administrative şi pentru fiecare clădire din judeţ a fost înscris
numărul de locuinţe. La această dată, în aplicaţia webGIS în judeţul Suceava avem
218010 numere administrative şi 285526 locuinţe.

• UJIR Suceava a realizat această bază de date împreună cu persoanele desemnate de
comisiile locale din fiecare UAT, de regulă persoanele cu atribuţii de urbanism.

• S-a verificat în teren corectitudinea şi completitudinea informaţiilor din aplicaţie.



Pregătirea RPL 2021

 Informare UAT-uri

• Prin adresa nr. 117 din 8 februarie 2022 s-au transmis către comisiile teritoriale ale RPL 2021
din cadrul județului Suceava instrucțiuni și fișiere suport pentru organizarea autorecenzării
asistate și pentru recrutarea personalului de recensământ.

• S-a facut propunerea pentru organizarea unei sedințe video cu tema RPL 2021 cu toate
comisiile teritoriale din cadrul UAT-urilor județului Suceava.

 Pregătire instrumentar
- Configurarea a 558 de tablete necesare recenzorilor ARA.
- Elaborarea ghidului pentru recenzor pentru instruirea din punct de vedere metodologic.
- Materiale de instruire a recenzorilor pentru folosirea terminalelor informatice din dotare și a

aplicației de recensământ.



Calendar propus pentru recrutarea, testarea, instruirea şi angajarea 
personalului de recensământ
Afișarea anunțului privind înscrierea candidaților, înscrierea candidaților și definitivarea

listelor de candidați de către UAT-uri a persoanelor care îndeplinesc criteriile prevăzute la
art.45 din OUG nr.19/2020 aprobată și completată prin Legea nr.178/2020, cu completările și
modificările ulterioare – până în 18 februarie 2022

Transmiterea, de către fiecare UAT, a Listei personalului propus :

21 februarie 2022 – pentru ARA și coordonator de UAT

15 martie 2022 – recenzori de teren, recenzori șefi

Direcţia Județeană de Statistică, respectiv UJIR Suceava are în atribuţii instruirea și selectarea
personalului de recensământ propus de către comisiile teritoriale ale RPL 2021 din județul
Suceava.

Instruirea şi predarea materialelor ( inclusiv tablete) : 28 februarie – 9 martie 2022

Întocmirea contractelor de servicii de către fiecare UAT: 9 martie – 11 martie 2022



Instrumentar statistic
• Terminalele informatice pentru culegerea datelor au fost puse la

dispoziție de către STS Suceava.

• Ghiduri ale recenzorilor si materiale de instruire pentru folosirea
aplicației.

• Este în desfășurare procedura de achiziții a instrumentarului statistic
pentru personalul de recensământ (genți, legitimații).

• Pentru campania de promovare sunt în curs de tipărire afișe, informări,
flyere si anunțuri de vizită pentru recenzorii de teren. Fiecare dintre
acestea vor fi distribuite în funcție de calendarul RPL 2021 și intrarea
fiecărei activități din acesta în agenda publică.



Strategia de comunicare și promovare
• Comunicate de presă privind desfășurarea Recensământului populației și

locuințelor runda 2021

• Comunicări ale Consiliului de Comunicare și Transparență

• Afișe, pliante, flyere

• Interviuri ale reprezentanților INS și DJS Suceava în presa centrală și locală

• Comunicări pe Facebook, Instagram, site recensământ etc.

• Adrese către comisiile teritoriale ale RPL 2021 prin care sunt informate
despre desfășurarea recensământului

• Comunicat de presă privind rezultatele provizorii ale recensământului
populației și locuințelor – 30 decembrie 2022



Diseminarea rezultatelor RPL 2021
 În funcţie de tipul indicatorilor statistici, rezultatele definitive ale recensământului se

diseminează pe următoarele niveluri de dezagregare: total ţară, macro-regiuni, regiuni de
dezvoltare, judeţe, comune, oraşe, municipii, sectoare ale Municipiului Bucureşti şi griduri de 1
kmp, în condiţiile asigurării confidenţialităţii datelor.

 Rezultatele definitive ale recensământului se pot disemina la nivel de sat şi de circumscripţie
de recensământ numai în condiţiile în care datele sunt fiabile, de bună calitate şi este asigurată
confidenţialitatea datelor. Lista indicatorilor statistici care se pot disemina la nivel de sat şi
circumscripţie de recensământ va fi aprobată de către CCRPL2021.

 Publicarea rezultatelor provizorii – 31.12.2022

 Transmiterea la Eurostat a indicatorilor geo-referenţiaţi (date provizorii) – 31.12.2022

 Publicarea rezultatelor definitive – 31.12.2023



Vă mulţumesc !


