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CAPITOLUL I
PRINCIPII METODOLOGICE ŞI ORGANIZATORICE GENERALE ALE
ANCHETEI DE CONTROL
În temeiul prevederilor art. 14 al Hotărârii de Guvern nr. 1502/2009, în perioada 3 - 14 noiembrie
2011, se organizează o anchetă de control pentru verificarea volumului şi calităţii informaţiilor
înscrise în formularele de recensământ, care se efectuează cu recenzori special selectaţi în acest
scop (numiţi controlori).
Potrivit programului de organizare şi desfăşurare al recensământului populaţiei şi al locuinţelor din
România în anul 2011, ancheta de control postcenzitară se va efectua pe un eşantion
reprezentativ la nivelul ţării.
OBIECTIVELE ANCHETEI DE CONTROL
Principalul obiectiv al anchetei de control postcenzitară este de a măsura calitatea răspunsurilor
date privind persoanele şi locuinţele, cât şi volumul informaţiilor culese, în scopul creşterii
gradului de încredere al utilizatorilor în rezultatele recensământului.
Ancheta de control postcenzitară urmăreşte estimarea erorilor din datele recensământului
privind:
-

completitudinea – verificarea recenzării tuturor locuinţelor/unităţilor de locuit de pe întreg
teritoriul ţării;

-

acoperirea – verificarea recenzării populaţiei de pe tot cuprinsul ţării;

-

calitatea răspunsurilor înregistrate la recensământul populaţiei şi locuinţelor – prin
înregistrarea răspunsurilor în formularele anchetei a unui set restrâns de caracteristici
dintre cele cuprinse în programul recensământului populaţiei şi al locuinţelor.

Compararea ulterioară a rezultatelor anchetei cu datele recensământului va permite să se
stabilească frecvenţa şi mărimea erorilor de observare întâmplătoare şi sistematice, omisiunile şi
dublele înregistrări, tendinţa de acumulare a erorilor în cazul unor caracteristici.
Prin prelucrarea datelor rezultate din anchetă, se va studia, de asemenea, posibilitatea de eliminare
a unor erori de înregistrare sau de codificare prin aplicarea unor condiţii de control logic.
Aceste obiective se vor realiza prin desfăşurarea, imediat după încheierea activităţii de colectare a
datelor recensământului, a unei cercetări statistice prin sondaj independente, pe un eşantion
reprezentativ de locuinţe.
Pe baza rezultatelor anchetei se poate aprecia astfel, atât pregătirea personalului de recensământ,
calitatea materialelor metodologice şi organizatorice, eficienţa instructajelor, cât şi măsura în care
populaţia a răspuns cerinţelor recensământului.
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EŞANTIONUL ANCHETEI DE CONTROL
Pentru a răspunde obiectivelor anchetei, eşantionul anchetei de control a fost stabilit în două
etape:
-

la nivel central, în Institutul Naţional de Statistică, prin alegerea, din lista sectoarelor de
recensământ, a sectoarelor de anchetă, prin selecţie întâmplătoare nerepetată; în
sectoarele selectate vor fi vizitate toate clădirile şi locuinţele aferente pentru a se aprecia
completitudinea şi gradul de acoperire la recensământ;

-

la nivelul fiecărui judeţ, prin selectarea unei treimi dintre locuinţele cuprinse în sectorul de
anchetă, pentru care vor fi înregistrate caracteristici esenţiale referitoare la toate
gospodăriile şi persoanele care le alcătuiesc, în scopul verificării calităţii datelor de
recensământ.

UNITĂŢILE DE OBSERVARE
În cadrul sectoarelor de anchetă vor fi controlate locuinţele convenţionale (permanente,
secundare sau case de vacanţă) sau alte unităţi de locuit (unităţi mobile, unităţi provizorii, alte
unităţi destinate locuirii sau alte unităţi nedestinate locuirii) şi toate persoanele care le ocupă.
SFERA DE CUPRINDERE
Având în vedere că unitatea de observare la anchetă este locuinţa, în sfera de cuprindere a
anchetei vor intra toate locuinţele şi persoanele din clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale,
precum şi locuinţele din spaţiile colective de locuit (cămine studenţeşti şi muncitoreşti, cămine
pentru nefamilişti, cămine pentru bătrâni, instituţii de protecţie a copiilor, hoteluri etc.), înregistrate
şi la recensământul populaţiei şi locuinţelor.
Nu vor fi incluse: sectoarele de recensământ constituite în spaţii colective de locuit de tip cămin
sau hotel şi persoanele din acestea înregistrate la recensământ pe formulare SC.
METODA DE ÎNREGISTRARE
Înregistrarea informaţiilor se va face prin intervievare, pe baza declaraţiilor persoanelor din
locuinţă, ca şi la recensământ.
MOMENTUL DE REFERINŢĂ
Pentru a putea compara informaţiile obţinute la ancheta de control cu cele culese la recensământ,
este foarte important ca datele anchetei să se refere la starea de fapt existentă la acelaşi moment
de referinţă – ora "0" din ziua de 20 octombrie 2011.
PERIOADA DE ÎNREGISTRARE
Pentru a evita erorile determinate de trecerea timpului faţă de momentul de referinţă, ancheta de
control va începe imediat după încheierea activităţii recenzorilor (înregistrare, codificare,
centralizare a datelor), perioada de înregistrare efectivă în teren fiind 3 – 14 noiembrie 2011.
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PERSONALUL ANCHETEI
Vor fi recrutaţi de către comisiile judeţene de recensământ drept controlori, persoane competente,
alese, de regulă, din cadrul direcţiilor judeţene de statistică, profesori, studenţi etc. – persoane cu
studii medii sau superioare – de preferinţă dintre cele care au mai participat la recensăminte sau la
alte cercetări în gospodării, dar care nu au fost implicate în recensământul actual pentru sectorul
care le-a fost repartizat.
La nivelul comisiei judeţene de recensământ, respectiv a Municipiului Bucureşti, este numit un
controlor şef care asigură organizarea şi realizarea efectivă a anchetei în toate sectoarele
selecţionate din judeţ.
Controlorii şi controlorii şefi
-

vor participa la instructajul pentru recensământ şi la cel organizat special pentru ancheta de
control;

-

vor studia cu atenţie şi îşi vor însuşi toate aspectele metodologice şi organizatorice
cuprinse în Manualul personalului de recensământ şi în Manualul anchetei de control;

-

au obligaţia de a asigura, în toate etapele cercetării, păstrarea caracterului confidenţial al
informaţiilor culese.

PROGRAMUL DE ÎNREGISTRARE
În vederea asigurării calităţii răspunsurilor şi, implicit, a rezultatelor anchetei, atenţia controlorului
trebuie să fie concentrată pe un număr redus de caracteristici, asupra cărora va insista pentru a
obţine informaţii cât mai veridice. De aceea, în formularele anchetei au fost cuprinse caracteristici
pe baza cărora sunt stabilite prin prelucrare unele categorii importante de populaţie (populaţia
stabilă, populaţia activă şi inactivă, numărul membrilor din gospodărie), precum şi caracteristici
fundamentale ale persoanelor (sexul, data naşterii, nivelul de instruire, ocupaţia) şi unele
caracteristici privind migraţia (locul naşterii, domiciliul, reşedinţa anterioară) ş.a.
Cerinţele asigurării calităţii acestor date sunt ridicate, deoarece în rezultatele finale acestea sunt
prezentate în multiple corelaţii şi constituie în acelaşi timp baza de date pentru organizarea
evidenţei curente a populaţiei din perioada intercenzitară.
La locuinţe, vor fi verificate, printre altele, înregistrările privind numărul camerelor de locuit şi
existenţa bucătăriilor, deoarece riscul erorilor la aceste caracteristici este mai mare, existând
tendinţa ca unele camere de locuit să fie considerate spaţii de trecere (holuri, antreuri) sau ca
spaţiile cu dublă folosinţă (camere de locuit şi bucătărie) să fie declarate ca dependinţe.
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FORMULARELE ANCHETEI DE CONTROL
Pentru realizarea obiectivelor şi programului anchetei de control, înregistrarea informaţiilor se va
face pe trei tipuri de formulare:
-

Formular ALS – Lista locuinţelor selectate din sectorul anchetei de control al datelor
recensământului;

-

Formular AL – Lista clădirilor şi locuinţelor din sectorul anchetei de control al datelor
recensământului;

-

Formular APL – Ancheta de control pentru persoane şi locuinţe.

Formularul ALS – Lista locuinţelor selectate din sectorul anchetei de control al datelor
recensământului se foloseşte înainte de efectuarea anchetei pe teren, reprezentând lista
locuinţelor selectate de controlor şi datele de identificare ale acestora.
Formularul AL – Lista clădirilor şi locuinţelor din sectorul anchetei de control al datelor
recensământului cuprinde o centralizare a tuturor locuinţelor din sectorul de anchetă, a
gospodăriilor din aceste locuinţe şi a numărului de persoane prezente şi temporar absente, pe
sexe. Aceste date vor fi comparate cu cele înregistrate de către recenzor la recensământ pentru
acelaşi sector. Se va determina astfel completitudinea şi gradul de acoperire al datelor de
recensământ.
Formularul APL – Ancheta de control pentru persoane şi locuinţe este un formular de
înregistrare care va fi completat de controlor pentru fiecare locuinţă selectată (din formularul ALS)
şi pentru fiecare persoană prezentă sau temporar absentă, corespunzător cu cerinţele programului
anchetei de control. Aceste înregistrări vor fi comparate (în faza de prelucrare a datelor) cu datele
culese de către recenzori, corespunzătoare aceloraşi locuinţe şi persoane, determinând astfel
calitatea informaţiilor obţinute la recensământ.
Un alt formular care se va găsi în mapa anchetei de control şi care indică exact componenţa
sectorului anchetei de control (în mod similar cu borderoul mapei BM, folosit la recensământ) este
Formularul ABM.
Controlorul şef va completa capitolul I – componenţa sectorului anchetei de control (este identic cu
cel de la R P L; se preia din BM - borderoul mapei sectorului de recensământ) şi col. 1 din capitolul
II – Conţinutul mapei, iar controlorul de anchetă va completa celelalte coloane după încheierea
anchetei de control, înainte de predarea mapei anchetei de control.
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CAPITOLUL II
ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE ANCHETĂ
CONTROLORUL
Controlorul joacă un rol important în desfăşurarea operaţiunilor de teren.
Activitatea fiecăruia dintre dvs., controlorii, se va desfăşura sub directa supraveghere şi
îndrumare a controlorului şef, căruia îi puteţi solicita orice lămurire asupra aspectelor de ordin
organizatoric sau metodologic întâlnite în teren.
Comportament în gospodărie:
-

trebuie să fiţi mereu dispus să ascultaţi, să aveţi o atitudine pozitivă, să fiţi amabil şi
prietenos;

-

veţi prezenta actul dvs. de identitate şi legitimaţia de controlor;

-

veţi explica motivul pentru care efectuaţi această nouă vizită (ancheta de control şi
obiectivele acesteia: evaluarea acurateţei recensământului şi a veridicităţii datelor de
recensământ);

-

pe tot parcursul vizitei vă veţi comporta corect şi politicos, încercând să le câştigaţi
încrederea, fiind convins de faptul că şi de atitudinea dvs. depinde obţinerea unor
răspunsuri oneste la ancheta de control;

-

veţi evita eventuale discuţii contradictorii;

-

veţi înregistra în formulare doar răspunsurile date de respondenţi, fără a le modifica,
interpreta sau a le schimba sensul. Dacă întrebările nu au fost înţelese şi veţi primi
răspunsuri nerelevante, veţi încerca să daţi explicaţii suplimentare persoanei respective;

-

nu uitaţi să mulţumiţi pentru timpul acordat şi pentru datele furnizate în vederea
completării formularelor de anchetă.

Trebuie să aveţi în vedere următoarele:
-

să studiaţi precizările înscrise în Manualul de recensământ, precum şi cele din
Manualul anchetei de control şi să le consultaţi ori de câte ori este necesar;

-

să respectaţi regulile de completare a formularelor incluse în Manualul personalului de
recensământ;

-

să verificaţi zilnic calitatea datelor înregistrate şi modul de completare a tuturor
caracteristicilor din formulare, inclusiv numerotarea în ordinea completării lor, conform
precizărilor din manual;

-

vă veţi nota toate aspectele deosebite întâlnite pe teren, pentru a le discuta şi rezolva
cu controlorul şef;

-

să sesizaţi de îndată controlorul şef şi comisia locală de recensământ în cazul în care
întâlniţi pe teren unele situaţii deosebite pe care nu le puteţi soluţiona prin bună înţelegere
şi în spirit de colaborare cu populaţia.
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Trebuie să câştigaţi încrederea persoanelor intervievate!
Scopul anchetei este acela de a controla activitatea recenzorului, modul în care acesta a înţeles şi
a înregistrat corect, în chestionar, răspunsurile primite la recensământ, precum şi cuprinderea în
formularele de recensământ a tuturor persoanelor din toate gospodăriile existente în locuinţe.
În acest sens, chestionarul anchetei cuprinde numai principalele caracteristici din formularele de
recensământ, deci aveţi mai mult timp la dispoziţie pentru obţinerea răspunsurilor la anchetă.
De aceea este foarte importantă participarea – pe cât posibil – a fiecărei persoane din
gospodărie la anchetă şi a responsabilizării răspunsurilor acestora.
De acest lucru depinde, în mare măsură, încrederea populaţiei în rezultatele recensământului.
Este şi motivul pentru care în legislaţia specifică recensământului a fost prevăzută efectuarea
anchetei de control.
Confidenţialitate
Trebuie să convingeţi fiecare persoană intervievată că întrebările cuprinse în formulare nu
urmăresc scopuri care ar leza interesele sale personale sau ale familiei sale şi că ancheta are
în vedere numai verificarea datelor de recensământ.
Insistaţi, de asemenea, asupra faptului că informaţiile individuale au un caracter confidenţial,
neputând fi utilizate în niciun fel ca documente justificative în faţa organelor de justiţie,
administrative, financiare sau în alte situaţii.
Controlorii răspund direct de realizarea în teren a anchetei în sectorul care le-a fost repartizat,
având următoarele atribuţii:
-

participarea la instruirea personalului pentru recensământ, precum şi la cel special
realizat pentru ancheta de control;

-

preluarea mapei anchetei de control de la controlorul şef; verificarea conţinutului
acesteia şi semnarea de primire a formularelor;

-

prezentarea la sectorul de recensământ în ziua de 3.11.2011 pentru selecţia locuinţelor
din centralizatorul CL, preluarea datelor de identificare şi a adreselor din formularul LC
corespunzător şi înscrierea acestora în formularul ALS;

-

efectuarea vizitelor la locuinţele din sectorul de anchetă cu scopul înscrierii în
formularul AL a adresei fiecăreia şi comunicarea datei unei vizite ulterioare;

-

efectuarea anchetei în teren şi înscrierea datelor în formularele AL şi APL;

-

codificarea răspunsurilor privind "etnia", "limba maternă" şi "ţara", având în vedere
precizările înscrise în Manualul personalului de recensământ privind codificarea
caracteristicilor populaţiei;

-

verificarea şi centralizarea rezultatelor anchetei în formularul AL;

-

completarea borderoului mapei anchetei de control, capitolul II, cu numărul de
exemplare restituite (completate, anulate/necompletate);

-

predarea mapei cu toate materialele anchetei la comisia judeţeană de statistică, pe data
de 17. 11. 2011.
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CONTROLORUL ŞEF
Controlorul şef coordonează, îndrumă şi verifică activitatea controlorilor şi răspunde de realizarea,
în toate etapele, a anchetei la nivel de judeţ, respectiv Municipiu Bucureşti.
Pentru aceasta, va studia cu atenţie şi îşi va însuşi toate precizările metodologice din
Manualul personalului de recensământ şi Manualul anchetei de control.
Controlorul şef răspunde direct de realizarea anchetei în toate sectoarele de anchetă din judeţe şi
Municipiul Bucureşti, având următoarele atribuţii:
primirea de la secretariatul tehnic al comisiei judeţene de recensământ a listei controlorilor,
a sectoarelor selectate şi a numărului “START” pentru alegerea locuinţelor pentru
care se va completa formularul APL;
- repartizarea sectoarelor de anchetă, controlorilor;
-

pregătirea mapelor cu materialele anchetei de control şi completarea borderoului
mapei (formular ABM); predarea mapelor cu materialele anchetei de control, controlorilor;
- participarea la instruirea pentru efectuarea recensământului, precum şi la cea planificată
pentru ancheta de control;
- soluţionarea, pe toată perioada anchetei, a tuturor problemelor sesizate de către
controlor legate de:
- stabilirea limitelor sectoarelor de recensământ, pentru evitarea oricăror omisiuni de
clădiri şi locuinţe;
-

înlocuirea imediată a controlorilor care absentează în perioada de înregistrare din
diverse motive (boală, accident, deces, renunţare), cu controlori de rezervă;
verificarea zilnică a ritmului de desfăşurare a lucrărilor, dând indicaţii metodologice
unitare şi luând măsuri pentru evitarea întârzierilor în unele sectoare de anchetă;
îndrumarea lucrărilor de verificare, codificare şi centralizare a datelor, efectuate de
către controlori;
primirea mapelor şi verificarea, cu această ocazie, a selecţiei locuinţelor (din formularul
CL), a modului de înregistrare şi centralizare a datelor în formularele anchetei, precum şi
numerotarea acestora, respectiv aşezarea în mapă a materialelor anchetei de control;
verificarea numărului de formulare (completate, nefolosite şi anulate) predate de către
fiecare controlor;
completarea formularului PR – Personalul de recensământ de către tot personalul
anchetei de control (cu specificarea la punctul 10 a calităţii de controlor sau controlor şef);
acest formular urmează a se preda împreună cu celelalte materiale (inclusiv materialele
pentru instruire);
codificarea în formularele APL a caracteristicilor privind „localitatea” şi „instituţia de
învăţământ absolvită”;
-

-

-

-

asigurarea codificării pentru “ocupaţia” şi “locul de muncă”, de către codificatori;
- întocmirea notei de constatare privind modul de desfăşurare a anchetei de control - cu
precizarea problemelor care au apărut şi a felului în care au fost soluţionate - şi
transmiterea acesteia la INS;
-

-

controlul introducerii datelor, verificarea,
transmiterea lor la INS.
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corectarea şi validarea informaţiilor şi

CAPITOLUL III
EFECTUAREA ANCHETEI DE CONTROL ÎN TEREN
1. SELECŢIA LOCUINŢELOR ŞI A PERSOANELOR PENTRU ANCHETA DE CONTROL –
COMPLETAREA FORMULARULUI ALS
În sectoarele de anchetă, selecţia locuinţelor se face de către controlor.
În data de 3. 11. 2011, dumneavoastră, controlorul de anchetă, vă veţi deplasa în teritoriu, în sectorul
alocat şi veţi lua legătura cu recenzorul, care vă va pune la dispoziţie formularul CL - Centralizator
clădiri – locuinţe din sectorul de recensământ.
Pe baza acestui formular, a numărului întâmplător ("START") comunicat de către controlorul şef
şi a pasului de numărare care este 3, veţi face selecţia locuinţelor, alegând numărul
formularului LC – Locuinţă, clădire înscris în coloana B a formularului CL astfel:
-

prima locuinţă convenţională sau altă unitate de locuit aleasă va fi cea situată în rândul
corespunzător numărului START (primul, al doilea sau al treilea rând) din coloana B a
formularului CL; această locuinţă, respectiv numărul formularului LC în cadrul mapei de
recensământ completat, se va încercui cu roşu pentru a rămâne marcat, în vederea
verificării modului de selectare şi a respectării înregistrărilor efectuate în teren (în formularul
APL - Ancheta de control pentru persoane şi locuinţe şi ALS - Lista locuinţelor selectate din
sectorul anchetei de control al datelor recensământului), numai pentru locuinţele din eşantion;

-

a doua locuinţă se va selecta prin adăugarea la numărul START a pasului de numărare 3
ş.a.m.d. De exemplu, dacă numărul START este 2, în eşantion vor intra locuinţele
corespunzătoare numărului formularului LC înscris în rândurile 2, 5, 8, 11… etc. Toate
locuinţele selectate rămân încercuite cu roşu, în formularul CL.

Numerele formularelor LC selectate se vor transcrie în coloana A din formularul ALS. Pentru fiecare
dintre locuinţele selectate veţi copia, în coloana C a formularului ALS, adresa locuinţei, înscrisă în
partea de sus a formularului LC corespunzător, aflat în mapa recenzorului.
Dacă locuinţa se află într-o clădire a unui spaţiu colectiv de locuit, având înscris în partea dreaptă
a formularului LC, numărul formularului SC (Spaţiu colectiv de locuit) corespunzător, acest număr
se va copia în coloana B a formularului ALS, astfel încât la momentul înregistrării pe teren să puteţi
identifica această locuinţă în spaţiul colectiv de locuit.
La încheierea acestei etape, veţi avea, astfel, completate în formularul ALS, coloanele A, B, C,
respectiv cele indicate prin “Se completează înainte de efectuarea anchetei”.
Veţi înscrie, de asemenea, în formularul ALS, elementele de identificare: sus, în partea stângă a
formularului: Judeţul; Municipiul/Oraşul/Comuna; Localitatea componentă/Satul şi, în partea
dreaptă: Numărul mapei şi Numărul formularului CL din care au fost selectate locuinţele.
Formularul CL va rămâne în mapa de recensământ.
10

2. ACTIVITĂŢI DE TEREN
În vederea realizării obiectivelor anchetei, veţi urmări parcurgerea a două activităţi distincte.
A. VERIFICAREA COMPLETITUDINII ŞI ACOPERIRII – COMPLETAREA FORMULARULUI AL
În vederea verificării cuprinderii la recensământ a tuturor locuinţelor şi persoanelor din locuinţe din
sectorul inclus în ancheta de control, dvs. controlorii:
-

veţi identifica limitele sectorului de anchetă folosind informaţiile înscrise în capitolului I –
Componenţa sectorului anchetei de control - din borderoul mapei ABM şi harta de
recensământ care o însoţeşte;

-

veţi vizita fiecare clădire şi veţi înscrie, în coloana B a formularului AL - Lista clădirilor şi
locuinţelor din sectorul anchetei de control al datelor recensământului, adresa fiecărei
locuinţe din clădire.

Este necesar să aveţi în vedere şi toate clădirile neocupate sau în curs de construcţie
deoarece şi acestea au intrat în sfera de cuprindere a recensământului.
Veţi acorda o atenţie deosebită:
- clădirilor amplasate la colţul străzilor;
- clădirilor cu intrări din străzi diferite;
- clădirilor situate izolat de localitate (cătune, grupuri de case, cantoane, casele pădurarilor,
cabane etc.);
- clădirilor de locuit de tip bloc cu mai multe tronsoane, în care s-au format două sau mai multe
sectoare de recensământ.
Locuinţele dificil de identificat:
- locuinţe anexate magazinelor (deasupra, sub sau lângă ele) – de obicei, în cazul magazinelor
mici, proprietarii locuiesc în incinta magazinului sau subînchiriază locuinţele respective;
- case pe alei sau străzi înguste;
- rulote sau locuinţe mobile în grădinile aflate în spatele caselor;
dependinţe transformate în spaţii de locuit;
- case izolate care nu sunt vizibile din stradă;
- locuinţele anexate spaţiilor comerciale, birourilor etc.
-

Nu trebuie omise:
- locuinţele ocupate aflate într-o clădire care iniţial nu a fost destinată locuirii;
- apartamentele aflate în hoteluri sau clădirile destinate locuirii temporare aflate într-un spaţiu
colectiv de locuit (cămine, spitale etc.) în cazul în care există gospodării ale persoanelor care
locuiesc acolo în mod obişnuit (locuinţe ale personalului administrativ, camere ocupate de
studenţi căsătoriţi în cămine studenţeşti sau de persoane căsătorite din azilele de bătrâni
etc.);
- locuinţele ocupate, aflate în clădiri noi sau în spaţii recent transformate pentru locuit;
- locuinţele care se află în clădiri cu un grad ridicat de uzură, în care mai locuiesc persoane,
întrucât nu au început încă lucrările de demolare.
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-

aveţi obligaţia să vizitaţi toate instituţiile şi întreprinderile şi să verificaţi dacă în
clădirile deţinute de acestea locuieşte cineva permanent sau temporar;

-

sunt exceptate unităţile cu incintă păzită ale Ministerului Justiţiei, Ministerului Apărării
Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, SRI şi clădirile deţinute cu orice titlu de
statele străine aflate în limitele sectorului de recensământ;

-

trebuie să verificaţi dacă, în cuprinsul sectorului de anchetă încredinţat, au fost date în
folosinţă, înainte de 20 octombrie 2011, clădiri şi locuinţe noi care nu au fost menţionate
pe hartă sau altele existente pe hartă au fost demolate înainte de această dată şi să le
însemnaţi pe harta sectorului.
Dacă într-o clădire de locuit au fost date în folosinţa populaţiei una sau mai
multe locuinţe după momentul de referinţă - deci după ora “0” din ziua de 20
octombrie 2011 – acestea nu se vor considera drept locuinţe ocupate la
momentul de referinţă al recensământului, deşi la data înregistrării clădirii în
formularul de recensământ, locuinţele erau ocupate efectiv.

-

ţineţi legătura cu controlorul şef şi lămuriţi situaţiile în care există clădiri (la limita
sectorului) de care nu sunteţi sigur dacă aparţin sectorului alocat sau celui învecinat,
precum şi existenţa unor clădiri care figurează pe hartă, dar nu existau în realitate la
momentul recensământului.

-

veţi vizita fiecare locuinţă din lista AL, luând legătura cu locatarul principal sau o altă
persoană din locuinţă aptă să vă furnizeze informaţiile cerute de formular în coloanele
1 – 5, şi anume:
-

Numele şi prenumele locatarului principal

-

Tipul locuinţei – locuinţă convenţională sau altă unitate de locuit (înscrieţi cifra 1 în
coloana respectivă)

-

Numărul gospodăriilor din locuinţă

-

Numărul persoanelor prezente şi temporar absente: masculin / feminin.

Pentru înscrierea corectă a tuturor informaţiilor, revedeţi şi însuşiţi-vă temeinic indicaţiile
metodologice din Manualul personalului de recensământ, în special pe cele privind: stabilirea
componenţei locuinţei (pag. 27), definiţia locuinţelor convenţionale şi a altor unităţi de locuit (pag.
29, 30, 33), caracteristici privind gospodăria şi persoanele din gospodării (pag. 53-58).
În momentul în care, pe teren întâlniţi una dintre locuinţele selectate în formularul ALS,
verificaţi adresa înscrisă în coloana C şi completaţi coloana D, înscriind numărul curent al locuinţei
din formularul AL. Această locuinţă se va marca în formularul AL prin încercuirea Numărului curent
pentru a putea observa uşor care sunt locuinţele selectate. În acest fel, după parcurgerea
întregului sector de anchetă, toate locuinţele selectate existente în formularul ALS au fost
localizate.
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B. VERIFICAREA CALITĂŢII RĂSPUNSURILOR ÎNREGISTRATE LA RECENSĂMÂNT –
COMPLETAREA FORMULARULUI APL
Pentru a verifica înregistrarea la recensământ a unor caracteristici esenţiale privind locuinţele şi
persoanele prezente şi temporar absente, vă veţi deplasa la adresele înscrise în formularul ALS şi
veţi intervieva persoanele din locuinţele selectate pentru a înregistra caracteristicile cuprinse în
formularul APL – Ancheta de control pentru persoane şi locuinţe.
Înregistrarea se va face pe baza declaraţiilor persoanelor majore din gospodărie. Încercaţi pe
cât posibil să obţineţi informaţii cel puţin de la o persoană din locuinţă, revenind la adresa
respectivă. Dacă nu puteţi lua legătura cu nicio persoana din locuinţă, preluaţi informaţiile de la alte
persoane care pot furniza date pertinente.
Veţi completa toate caracteristicile din formularul APL conform precizărilor din Manualul
personalului de recensământ, privind definiţiile, metodologia şi modul de înregistrare pentru
fiecare dintre acestea.
Pe prima pagină a formularului APL, veţi înscrie datele referitoare la locuinţă şi gospodăriile din
locuinţă, iar în paginile care urmează (continuare) veţi completa informaţiile cerute pentru fiecare
persoană prezentă şi temporar absentă din componenţa gospodăriilor din locuinţă.
Pentru completarea formularelor, veţi ţine seama de următoarele precizări:
a. Date de identificare
-

NUMĂRUL MAPEI – este acelaşi pe toate formularele completate la anchetă şi identic cu
cel al mapei sectorului de recensământ

-

Numărul formularului APL în cadrul mapei anchetei de control

– se va înscrie

succesiv după înregistrare, în ordinea includerii în mapă a fiecărei file pe care sunt înscrise
Date privind locuinţa
-

Numărul formularului LC în cadrul mapei (selectat) – se preia din coloana A din
formularul ALS şi este acelaşi pentru toate filele aferente persoanelor din locuinţă

-

Numărul formularului SC în care s-a înregistrat locuinţa – se preia din coloana B a
formularului ALS (numai pentru locuinţele din spaţiile colective de locuit)

b. Lista gospodăriilor din locuinţă
Cu ocazia vizitei, veţi stabili, cu prioritate, dacă există una sau mai multe gospodării în locuinţă şi
care este componenţa acestora. Astfel, veţi putea completa:
-

Numele şi prenumele capului gospodăriei (se înscrie şi iniţiala prenumelui tatălui sau al
mamei dacă tatăl este necunoscut)
13

-

Numărul persoanelor prezente

-

Numărul persoanelor temporar absente

-

Numărul persoanelor plecate pentru o perioadă îndelungată

-

Numărul persoanelor temporar prezente

c. Date privind locuinţa
Pentru a uşura orientarea dv. asupra precizărilor din Manualul personalului de recensământ,
numerotarea caracteristicilor în formularul APL este aceeaşi cu cea din formularul de
recensământ LC – Locuinţă, clădire:
1. NUMĂRUL GOSPODĂRIILOR DIN LOCUINŢĂ - veţi cuprinde în acest număr numai
gospodăriile în care există cel puţin o persoană prezentă sau temporar absentă.
3. TIPUL LOCUINŢEI
8. FORMA DE PROPRIETATE
9. NUMĂRUL CAMERELOR DE LOCUIT
11. BUCĂTĂRIE / CHICINETĂ ÎN LOCUINŢĂ
12. BAIE (cu cadă şi/sau duş) ÎN LOCUINŢĂ
13. CLOSET CU APĂ (WC) ÎN LOCUINŢĂ
14. APĂ CURENTĂ ÎN LOCUINŢĂ
15. ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ (inclusiv centrală termică proprie)
d. Date privind persoanele prezente şi temporar absente din gospodărie
Numerotarea caracteristicilor este aceeaşi cu cea din formularul de recensământ, P – Persoane.
Se completează, prima dată, partea din dreapta formularului cu datele de identificare din chenar.
NUMĂRUL DE ORDINE AL GOSPODĂRIEI se preia din Lista gospodăriilor din locuinţă şi este
acelaşi pentru toate persoanele prezente şi temporar absente din gospodărie
1. NUMĂRUL DE ORDINE AL PERSOANEI – se numerotează începând cu numărul 1, care
este capul gospodăriei
NUMELE ŞI PRENUMELE (se înscrie şi iniţiala prenumelui tatălui sau al mamei dacă tatăl
este necunoscut)
2. CODUL NUMERIC PERSONAL
3. SEXUL
4. DATA NAŞTERII
5. STAREA CIVILĂ LEGALĂ
10. SITUAŢIA PERSOANEI LA RECENSĂMÂNT
11. PENTRU CÂTE LUNI A PLECAT PERSOANA DIN LOCALITATEA DE RECENZARE?
14. LOCUL NAŞTERII (reşedinţa mamei la momentul naşterii persoanei recenzate)
15. DOMICILIUL
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16. PERSOANA A AVUT VREODATĂ O ALTĂ REŞEDINŢĂ DECÂT CEA DE RECENZARE?
17. REŞEDINŢA ANTERIOARĂ
20. DATA STABILIRII ÎN LOCALITATEA DE RECENZARE
22. CETĂŢENIA
23. CĂREI ETNII CONSIDERĂ PERSOANA CĂ ÎI APARŢINE?
24. CARE ESTE LIMBA MATERNĂ A PERSOANEI?
26. INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ABSOLVITĂ DE CEL MAI ÎNALT NIVEL
(atestată printr-un certificat sau diplomă) - Denumirea şi profilul (nu se includ masteratele şi
doctoratele)
30. STATUTUL ACTIVITĂŢII CURENTE (desfăşurate în săptămâna de referinţă 13-19 octombrie
2011)
32. OCUPAŢIA ÎN ACTIVITATEA PRINCIPALĂ
34. LOCUL DE MUNCĂ
34.1 Denumirea completă a unităţii, respectiv a subunităţii la care persoana este angajată
34.2 Activitatea principală a unităţii/subunităţii la care persoana este angajată
Sursa răspunsurilor la ancheta de control
După terminarea interviului, mulţumiţi şi rugaţi persoana care a răspuns să semneze. Nu uitaţi să
semnaţi şi dumneavoastră.
3. CENTRALIZAREA DATELOR
Având formularul AL completat, însumaţi datele din coloanele 1-5 pe rândul TOTAL.
Aceste rezultate urmează să fie comparate cu rezultatele corespunzătoare înregistrate de către
recenzor în sectorul respectiv, pentru a se putea determina astfel, gradul de completitudine şi
acoperire a recensământului.
De asemenea, informaţiile culese în formularele APL vor fi comparate cu cele corespunzătoare din
formularele LC şi P, determinând în acest mod calitatea datelor recensământului.
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CAPITOLUL IV
CODIFICAREA ŞI VERIFICAREA FORMULARELOR
DIN MAPA ANCHETEI DE CONTROL
După încheierea activităţii de înregistrare şi centralizare, dumneavoastră controlorii:
-

codificaţi caracteristicile persoanelor din formularele APL privind "etnia" (pct.23), "limba
maternă" (pct. 24) şi "ţara" (punctele 14, 15, 17, 22), în conformitate cu nomenclatoarele şi
precizările existente la recensământ;

-

verificaţi rândul TOTAL în formularul AL;

-

verificaţi înscrierea corectă, conform precizărilor din Manual a datelor de identificare;

-

verificaţi dacă la aceeaşi adresă înregistrată în formularele ALS şi APL, numărul
formularului LC din coloana A, din ALS, este acelaşi cu cel din datele de identificare din
APL – la locuinţă şi la toate persoanele din locuinţă;

Verificaţi corelaţiile care trebuie să existe între formularele anchetei:
a. corelaţii între formularele AL şi APL:
-

Tipul locuinţei (col. 1 şi col. 2) din formularul AL trebuie să fie acelaşi cu Tipul locuinţei
(Date privind locuinţa, pct. 3), din formularul APL;

-

Numărul gospodăriilor (col. 3) din formularul AL trebuie să fie egal cu Numărul
gospodăriilor din locuinţă din formularul APL (Date privind locuinţa, pct. 1);

-

Numărul persoanelor prezente şi temporar absente (col. 4 + col. 5) din formularul ALS
trebuie să fie egal cu suma coloanelor respective din rândul TOTAL (Lista gospodăriilor din
locuinţă);

-

Numărul persoanelor prezente şi temporar absente masculin (col. 4) din formularul AL
trebuie să fie egal cu suma persoanelor cu sex cod 1 (Date privind persoanele prezente şi
temporar absente, pct. 3);

-

Numărul persoanelor prezente şi temporar absente feminin (col. 5) din formularul AL
trebuie să fie egal cu suma persoanelor cu sex cod 2 (Date privind persoanele prezente şi
temporar absente, pct. 3);
b. corelaţii în cadrul formularului APL:

-

Numărul persoanelor prezente din "Lista gospodăriilor din locuinţă", rândul TOTAL, să fie
egal cu suma persoanelor care au situaţia la recensământ "Prezentă" (pct. 10, cod 1);

-

Numărul persoanelor temporar absente din "Lista gospodăriilor din locuinţă", rândul TOTAL
să fie egal cu suma persoanelor care au situaţia la recensământ "Temporar absentă"
(pct. 10, cod 2);

-

Pentru aceeaşi locuinţă (acelaşi număr al formularului LC):
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La acelaşi Număr de ordine al gospodăriei (la aceeaşi gospodărie), înscris la toate
persoanele (în "Date privind persoanele prezente şi temporar absente din gospodărie"), se fac
aceleaşi verificări ca cele de mai sus, pentru fiecare rând din "Lista gospodăriilor din locuinţă"
în care există persoane prezente sau temporar absente;
- Pentru fiecare persoană:
-

Verificaţi corelaţia între sex şi data naşterii cu CODUL NUMERIC PERSONAL;

-

Verificaţi dacă aţi respectat trimiterile din formular:
- pct. 10, cod 1 → se trece la punctul 14
- pct. 16, cod 2 → se trece la punctul 22;
- punctele 32 şi 34 se completează pentru punctul 30, cod 01 şi cod 02 - pentru
persoanele ocupate şi pentru şomerii în căutarea unui alt loc de muncă
(ultimul loc de muncă)

În vederea asigurării volumului complet al materialului din mapa fiecărui sector de anchetă şi a
corectitudinii înregistrărilor pentru fiecare caracteristică din formulare, CONTROLORUL ŞEF:
-

verifică cu atenţie:
♦

dacă selectarea locuinţelor în formularul CL a fost corectă şi dacă toate
locuinţele seclectate au fost trecute în formularul AL;

♦

modul de numerotare şi de completare a tuturor formularelor din mapă;

♦

modul de codificare a caracteristicilor respective de către controlori şi ia măsuri
de soluţionare a eventualelor nepotriviri şi de corectare a erorilor.

-

controlează dacă în mapa fiecărui sector de anchetă există toate formularele de
înregistrare (ALS, AL, APL);

-

controlează dacă numărul mapei de pe formulare este acelaşi şi dacă adresa din
formularul ALS pentru fiecare LC este aceeaşi cu cea din APL şi cu adresele din LC.

-

verifică numerotarea formularelor şi aşezarea lor în mapă, în conformitate cu precizările
din Manualul personalului ancheteui de control;

-

verifică modul de completare a fiecărei caracteristici şi efectuează eventualele
corecturi;

-

controlează modul de codificare a caracteristicilor persoanelor "etnia", "limba
maternă", "ţara" - de către recenzor;

-

verifică corelaţiile dintre formulare şi din cadrul fiecărui formular.
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