CCRPL2021

MINUTA
ședinței Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2021
din data de 1 octombrie 2020, ora 11.00,
desfășurată sub formă de audio-conferință

I. Scopul întâlnirii:
Prezentarea principalelor informații privind activitățile recensământului populației și locuințelor ce s-au
desfășurat în perioada 29 iulie – 29 septembrie 2020.
În condițiile impuse de starea de alertă în România, ședința s-a desfășurat sub formă de conferință video.

II. Participanți:

Ședința a fost condusă de către dl. Președinte I.N.S. Tudorel ANDREI, vicepreședintele Comisiei
Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2021 (CCRPL2021).

III. Temele dezbaterii:
Membrilor Comisiei li s-au transmis prin poșta electronică, spre analiză, următoarele materiale:
 Progrese înregistrate în perioada august-septembrie 2020 și stadiul activităților privind RPL1021,
de ordin: legislativ și organizatoric
 Pregătirea recensământului de probă (pilot): activități, calendar de lucru
 Statutul Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2021 (cu completări)
 OUG nr. 19/2020_RPL2021_forma consolidată (cu amendamentele aduse de Legii nr. 178/2020)
 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

IV. Discuții și măsuri:
În deschiderea ședinței, dl. Tudorel ANDREI a adresat un cuvânt de ”Bun venit” tuturor participanților și
a dat cuvântul fiecărui membru al Comisiei pentru a se putea constata dacă există cvorum.

1. Progrese înregistrate în perioada august-septembrie 2020 și stadiul activităților privind RPL1021, de
ordin legislativ și organizatoric
Au fost prezentate succint progresele înregistrate în perioada august – septembrie 2020 în dezvoltarea
recensământului și care au vizat, în principal, modificări intervenite în legislație față de forma aprobată
a OUG nr.19/2020 și modificări organizatorice.
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A fost adoptată Legea nr. 178/2020 de aprobare a OUG nr.19/2020 și a fost aprobată HG nr. 733/2020
din 31 august 2020 privind componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Unității de coordonare
și implementare a recensământului, respectiv ale unităților județene de implementare a
recensământului.
Hotărârea de Guvern privind bugetul RPL2021 are majoritatea semnăturilor obținute. Urmează a se
obține avizul Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Justiției (unde HG a fost deja în consultare).
Principalele observații formulate au avut în vedere mecanismul de implementare.
Se află într-un stadiu avansat de realizare ultimele 2 hotărâri de Guvern:



proiectul de HG privind specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor din sursele
administrative;
proiectul de HG privind stabilirea formei şi conţinutului instrumentarului recensământului, a
clasificărilor și nomenclatoarelor utile recensământului – aceasta va fi definitivată după
finalizarea recensământului de probă, pentru a ține seama de concluziile acestuia;

Au fost prezentate în continuare alte progrese realizate. Astfel, s-au dezvoltat în continuare:





proiectele de chestionare electronice pentru metoda CAWI și pentru CAPI
nomenclatoarele de etnii și limbi materne, religii și s-au înregistrat progrese în actualizarea
nomenclatorului privind instituțiile de învățământ din România
s-a realizat o nouă aplicație GeoLoc
s-au elaborat documentațiile de licitație pentru componentele IT, sistemul integrat IT pentru
RPL2021 și RGA runda 2020, precum și pentru campania de promovare a RPL2021

Pregătirea recensământului de probă pentru RPL2021 și RGA runda 2020 s-a realizat prin colaborarea
excelentă cu Serviciul de Telecomunicații Speciale.

2. Pregătirea recensământului de probă (pilot) – Dl. Tudorel ANDREI a precizat importanța deosebită a
acestui test dat fiind faptul că acest tip de recensământ mixt nu s-a mai realizat până acum în România.
Trebuie testat sistemul pentru a observa cum se comportă infrastructura proiectată, cum se preiau și se
transpun în chestionarele electronice datele din sursele administrative, cum funcționează colectarea pe
tabletă și cum reacționează populația la metodele de colectare alese.
Pe baza rezultatelor recensământului de probă se va putea îmbunătăți strategia recensământului.
Dl. Tudorel ANDREI a supus atenției membrilor CCRPL2021 Calendarul de desfășurare a recensământului
de probă.
Dl. Iulian STOIAN, înlocuitorul domnului. Daniel RĂDULESCU, președintele Agenției Naționale pentru
Romi, s-a interesat de lista localităților în care se realizează recensământul de probă pentru a vedea dacă
printre acestea se găsesc și localități în care minoritatea de etnie romă este majoritară. Agenția deține o
listă de localități la periferia cărora trăiesc persoane de etnie romă a căror prezență trebuie să fie
cunoscută pentru a se realiza recenzarea populației care trăiește în aceste comunități.
S-a decis ca această listă să fie transmisă membrilor CCRPL2021 de îndată ce va fi finalizată.
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Dl. Tudorel ANDREI a precizat intenția de a crea o rețea de organizații care să sprijine realizarea
recensământului, între care se vor regăsi, cu siguranță, și organizații care se ocupă de problematica
persoanelor de etnie roma, reamintind faptul că dezvoltarea sistemului integrat IT și comunicarea rămân
elemente cruciale în realizarea cu succes a recensământului populației și locuințelor.
De asemenea, Dl. Tudorel ANDREI a precizat faptul că miza acestui demers nu o reprezintă doar acțiunea
de colectare a datelor din anul 2021 ci dezvoltarea capacității de a produce indicatorul de populație
rezidentă până la nivel de localitate (în prezent se produce doar populația după domiciliu până la acest
nivel de dezagregare).
Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe în CCRPL2021, Dna. Secretar de stat Daniela Gîtman, a
întrebat cum se recenzează la recensământul de probă persoanele aflate în străinătate în cadrul
misiunilor diplomatice. Aceste persoane nu vor fi recenzate la recensământul de probă.
3. Alte probleme
La acest punct al agendei au fost prezentate modificările ce s-au adus la Statutul CCRPL2021, aprobat în
prima ședință de lucru a CCRPL din data de 19 martie a.c. Astfel,
-

a fost modificat alin. (2) de la art. 4 – Realizarea obiectivelor - privind modalitatea de adoptare a
hotărârilor CCRPL, acestea fiind adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.
a fost actualizată Anexa 1 - Componența nominală a Comisiei Centrale pentru recensământul
populației și locuințelor din România în anul 2021 - prin adăugarea a doi reprezentanți ai
Ministerului Afacerilor Externe în calitate de membri supleanți, precum și a secretarului general
al INS în calitate de secretar al Comisiei.

Aceste modificări au fost adoptate cu unanimitate de voturi a membrilor CCRPL2021.
În final, nemaifiind alte intervenții, dl. Tudorel ANDREI a mulțumit membrilor Comisiei pentru participare
și a declarat încheiată ședința CCRPL2021.

V. Concluzii:
1. Membrilor CCRPL2021 li se vor transmite, după ședință:
 Minuta ședinței din 01.10.2020;
 Lista localităților în care se realizează recensământul de probă
Membrii CCRPL2021 vor formula, dacă este cazul, observații pe Minuta ședinței din 01.10.2020 în termen
de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia. Absența unui mesaj va însemna că Minuta este aprobată
tacit.
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Anexa 1

Agenda ședinței
Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2021
din data de 01 octombrie 2020, orele 11.00,
video- conferință

1. Progrese realizate, stadiul activităților pentru RPL2021;
a) Aspecte privind legislația primară și secundară
b) Aspecte organizatorice
2. Pregătire recensământ de probă (pilot): activități, calendar de lucru;
3. Alte probleme
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