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RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR
-Calendarul acțiunilor și prezentarea metodelor de recenzareRecensământul este o cercetare statistică de mare anvergură, care are ca obiectiv prioritar
producerea de statistici oficiale naţionale şi europene, sub forma unor indicatori statistici, în condiții de
calitate, privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei rezidente, a structurii demografice şi socioeconomice, date referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ, condiţiile de locuit ale
populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele. România, ca stat membru al Uniunii Europene, este
obligată să efectueze recensământul populaţiei şi locuinţelor (RPL2021) în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul
populaţiei şi al locuinţelor şi a cerinţelor regulamentelor de implementare a acestuia.
Recensămintele populaţiei şi locuinţelor din runda 2021 din statele membre UE sunt legiferate la
nivel european de Regulamentul nr. 763/2008 privind recensămintele populaţiei şi locuinţelor şi de alte
patru regulamente de aplicare a acestuia prin care se stabilesc o serie de reguli comune. Între acestea sunt
şi tematicile pentru care trebuie colectate date la recensământ de către fiecare stat membru UE.
Întrebările cu specific naţional se referă la caracteristicile etno-culturale ale persoanelor (etnie, limbă
maternă şi religie), precum şi o serie de întrebări despre dotarea locuinţelor cu diverse facilități care să
descrie gradul de confort al acestora.

Legislația națională:
-

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea
Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România cu modificările și completările ulterioare;

-

HG nr. 733/2020 privind componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Unității de Coordonare
și Implementare a Recensământului și, respectiv, a Unităților Județene de Implementare a
Recensământului;

-

HG nr. 1071/2020 privind stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării
recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru
punerea în aplicare a unor dispoziții din OUG nr 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea
Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România ;

-

HG nr. 143/2022 privind stabilirea formei și conținutului instrumentarului recensământului, a
clasificărilor și nomenclatoarelor utile recensământului;

-

HG nr.144/2022 privind specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative;

-

HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2020 pentru
stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și
locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor
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dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea
recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.
Organizarea şi efectuarea recensământului 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
(CCRPL). Pentru pregătirea, organizarea, conducerea şi efectuarea lucrărilor de recensământ, la nivel
teritorial s-au constituit comisii de recensământ judeţene, a municipiului Bucureşti, municipale, orăşeneşti,
ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunale. Comisiile poartă răspunderea pentru efectuarea
recensământului în bune condiţii pe teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea, conform instrucţiunilor
CCRPL2021. CCRPL2021 şi comisiile teritoriale îşi încetează activitatea la data publicării rezultatelor
provizorii ale recensământului, iar rezultatele definitive şi detaliate sunt diseminate de Institutul Naţional de
Statistică.

Sfera de cuprindere:
Fac obiectul recenzării la recensământul din România:
a) persoanele cu cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie, cu reşedinţa obişnuită în România;
b) persoanele cu cetăţenie română, cu domiciliul în România, dar cu reşedinţa în altă ţară pentru o
perioadă mai mică de 12 luni;
c) persoanele cu cetăţenie română care sunt membri ai personalului misiunilor diplomatice şi oficiilor
consulare ale României în străinătate, membrii forţelor armate naţionale staţionate în restul lumii,
personalul naţional al bazelor ştiinţifice naţionale stabilite în afara teritoriului geografic al ţării,
persoanele de cetăţenie română care sunt membri ai echipajelor navelor de pescuit, altor nave,
aeronave şi platforme plutitoare operând parţial sau în întregime în afara teritoriului economic;
d) gospodăriile şi nucleele familiale;
e)

clădirile de locuit;

f)

clădirile cu altă destinaţie decât cea de locuit, dacă există cel puţin o locuinţă în acestea;

g) locuinţele situate în orice clădire, indiferent de forma de proprietate, de pe teritoriul României;
h) spaţiile colective de locuit
Planificat inițial a se desfășura în anul 2021, Recensământul populației și locuințelor din România a fost
amânat cu un an din cauza pandemiei de COVID-19, păstrându-și ca moment de referință ora 0 din ziua de 1
decembrie 2021.

Se înregistrează:
•
•

un copil născut înainte de ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021;
persoană decedată după ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021 (întrucât era în viaţă la momentul de
referinţă al recensământului).

Nu se înregistrează:
•
•

un copil născut după ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021 (chiar dacă el există la data când se
completează chestionarul);
o persoană decedată înainte de ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021 (pentru că ea exista la
momentul de referinta al recensamantului) .

Calendarul etapelor de realizare a Recensământului populației și locuințelor din România runda
2021 s-a stabilit de către Comisia centrală pentru recensământ. Conform acestuia, până la 31
decembrie 2021 s-a realizat actualizarea informațiilor necesare sectorizării teritoriului prin
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intermediul aplicației WebGis creată de Institutul Național de Statistică și pusă la dispoziția UAT-urilor.
Fiecare UAT al județului Buzău a fost împărțit în sectoare și subsectoare de recensământ. Sectorul de
recensământ reprezintă o zonă geografică bine delimitată în cadrul căreia se efectuează operațiunea de
colectare a datelor (recenzarea). Reuniunea tuturor sectoarelor de recensământ trebuie să acopere întreaga
suprafață a țării. Un sector de recensământ poate fi format din unul sau mai multe subsectoare de
recensământ. Sectoarele de recensământ sunt delimitate exclusiv în scopul colectării datelor la recensământ
(determinării unor sectoare similare din punct de vedere al numărului de locuințe). Un sector conține, în
medie, 500 adrese. Fiecare recenzor va avea pe tabletă o hartă a sectorului de recensământ. Practic,
sectorul de recensământ este un poligon, iar în interiorul acestuia se regăsesc locuințele ce trebuie
recenzate. Pe lângă hartă (fizică sau pe tabletă), există și un Opis al adreselor din interiorul sectorului de
recensământ.
În urma finalizării activităților de sectorizare, pentru județul Buzău au fost stabilite 439 sectoare, care
corespund aceluiași număr de recenzori de teren.
Recensământul populației și locuințelor din România runda 2021 va fi primul recensământ în format
complet digital -toate datele vor fi colectate în format electronic, atât online cât și pe teren- și va asigura o
transparență totală în colectarea acestora. Un accent deosebit se va pune pe colectarea datelor din surse
administrative.

În perioada februarie-iulie 2022 se desfășoară, etapizat, recenzarea populației și locuințelor,
astfel:
• 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.
Surse administrative
•
•

•
•
•
•

Registrul Naţional de Evidenţa Persoanei (RNEP) – gestionat de Direcţia pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate – D112 – gestionată de Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală;
Registrul de Evidenţă a Salariaţilor – gestionat de Inspecţia Muncii;
Baza de date CNPP – gestionată de Casa Naţională de Pensii Publice;
Baza de date CNAS – gestionată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care
desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – D70 –
gestionată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

• Autorecenzarea on-line şi autorecenzarea asistată (14 martie – 15 mai 2022)
Autorecenzarea se poate realiza de pe echipamentul propriu al persoanei care se auto-recenzează sau al
gospodăriei din care aceasta face parte.
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 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.

Autorecenzarea asistată se realizează de către un recenzor, pe echipamente (tablete) puse la
dispoziţie de către Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului Buzău. Recenzorul pentru
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autorecenzarea asistată îşi va desfăşura activitatea în spaţii special amenajate de către primării. Fiecare
recenzor pentru autorecenzarea asistată va avea două tablete.

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.
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).

Personalul de recensământ
• Este format din:
- Recenzori;
- Recenzori şefi;
- Recenzori pentru autorecenzare asistată;
- Coordonatori la nivel de județ, municipiu, oraş, comună.
• Este recrutat de către primării, testat şi selectat de către UJIR Buzău 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).
• Este recrutat 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 pensionarilor, studenţilor şi al altor persoane, având 18 ani împliniţi, cel puţin studii
medii absolvite, fără cazier judiciar.
În judetul Buzău in cele 436 de sectoare de recensământ își vor desfășura activitatea :
• 439 Recenzori ;
• 18 Recenzori şefi;
• 168 Recenzori pentru autorecenzare asistată;
• 87 Coordonatori la nivel de municipiu, oraş, comună.
• 1 Coordonator județean

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 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 de recensământ va fi aprobată de către CCRPL.

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 RPL 2021.
Criptarea se aplică şi la recenzarea propriu zisă.
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.
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Confidenţialitatea datelor
Informațiile colectate prin intermediul chestionarelor individuale au caracter strict confidențial și vor fi
prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Fiecare CNP
se transformă într-un identificator statistic unic (ISU) cu ajutorul unui algoritm propriu al INS, făcând astfel
imposibilă identificarea persoanelor individuale, procesul fiind ireversibil.
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 pot fi folosite doar în scopuri statistice şi de cercetare ştiinţifică.
Rezultatele recensământului pot fi diseminate doar dacă nu este posibilă identificarea unei anumite
persoane.

Participarea la recensământ și furnizarea de informații corecte și complete fie prin metoda
autorecenzării, fie prin intermediul interviului față-în-față cu un recenzor sunt obligatorii, în conformitate cu
prevederile OUG nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor
din România runda 2021, cu modificările și completărie ulterioare.
Refuzul de a furniza informațiile solicitate sau de a primi vizita recenzorului, precum și furnizarea de
informații incorecte constituie contravenții și se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 lei.

Diseminarea datelor
Publicarea rezultatelor provizorii – 31.12.2022
Transmiterea la Eurostat a indicatorilor geo-referenţiaţi (date provizorii) – 31.12.2022
Publicarea rezultatelor definitive – 31.12.2023
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