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CCRPL2021 

 

MINUTA 

ședinței Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2021 

din data de 29 iulie 2020, ora 13.00,  

desfășurată sub formă de audio-conferință 

I. Scopul întâlnirii: 

Prezentarea principalelor informații privind activitățile recensământului populației și locuințelor ce 

s-au desfășurat în perioada 20 martie – 29 iulie 2020. 

În condițiile impuse de starea de alertă în România, ședința s-a desfășurat sub formă de conferință 

audio, organizată cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale. 

 

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 de la ședința precedentă, de ordin legislativ și organizatoric 

 Alte aspecte organizatorice – 29.07.2020 

 Organizarea recensământului pilot 

 Calendarul actualizat de desfășurare a RPL2021 

 Informare privind constituirea și operaționalizarea Consiliului de Comunicare și 

Transparență 

 Proiectul de H.G. privind bugetul si categoriile de cheltuieli pentru recensământul populației 

și locuințelor din România în anul 2021 precum și stabilirea măsurilor privind implementarea 

unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 și  

 Proiectul de H.G. privind componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Unității de 

Coordonare și Implementare a Recensământului, respectiv ale Unităților Județene de 

Implementare a Recensământului 

 Strategia de Comunicare – RPL2021 

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. 
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S-a comunicat faptul că, începând cu această ședință, se va introduce votul electronic, prin 

intermediul unui formular în care membrii CCRPL2021 își pot exprima votul prin alternativele: 

pentru, contra sau abținere și își pot exprima opiniile referitoare la subiectele supuse 

aprobării/avizării. 

 

1. Progrese înregistrate de la ședința precedentă, de ordin legislative și organizatoric 

Au fost prezentate succint progresele înregistrate în perioada martie – iulie 2020 în dezvoltarea 

recensământului și care au vizat, în principal, modificări intervenite în legislație față de forma 

aprobată a O.U.G. nr.19/2020) și modificări organizatorice. 

Asupra OUG nr.19/2020, prin amendamentele formulate, în legea de aprobare a ordonanţei, se aduc 

corecţii, se permite angajarea de personal pentru recensământ, se introduce un grad de flexibilitate 

în modificarea, în caz de nevoie, a perioadelor de desfăşurare a etapelor de autorecenzare şi de 

recenzare. Proiectul de lege a fost votat în plenul Camerei Deputaţilor (camera decizională) in data 

de 28 iulie a.c., cu o singură abţinere.  

S-au finalizat proiectele a două HG-uri:  

 HG Hotărâre a Guvernului privind bugetul recensământului populației și locuințelor din anul 

2021; 

 HG privind componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Unității de Coordonare și 

Implementare a Recensământului și, respectiv, ale Unităților Județene de Implementare a 

Recensământului;  

Se află în curs de elaborare proiectele celorlalte două HG-uri: 

 HG privind specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative; 

 HG privind stabilirea formei şi conţinutului instrumentarului recensământului, a clasificărilor 

și nomenclatoarelor utile recensământului; 

Din punct de vedere organizatoric s-au înființat entitățile responsabile de pregătirea, organizarea și 

popularizarea RPL2021. Astfel, 

 Comisia Centrală pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2021 s-a înființat în data de 

19 martie a.c. 

 ComisiIle județene, respectiv cea a municipiului Bucureşti și comisiile locale pentru 

Recensământul Populației și Locuințelor 2021 s-au înființat în majoritatea județelor  

 Unitatea de Coordonare și Implementare a Recensământului s-a constituit, la nivelul INS, prin 

ordin al Președintelui INS nr. 781/15.05.2020 

 Unitățile Județene de Implementare a Recensământului s-au constituit, prin ordine ale 

directorilor executivi ai Direcțiilor Județene/Regionale de Statistică   

 Consiliul de Comunicare și Transparență al RPL2021 este în proces de constituire.  

Alte activități desfășurate au vizat dezvoltarea instrumentelor necesare recensământului și 

pregătirea recensământului pilot. 
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Au fost prezentate succint cerințele primite pentru includerea de întrebări suplimentare în 

cehstionarele de recensământ, cele care au fost acceptate, iar pentru cele care nu au fost acceptate, 

justificarea neincluderii între variabilele ce se vor colecta la recensământ. 

S-a concluzionat că vor fi consultate asociațiile administrației publice locale și două organizații non-

guvernamentale pentru a identifica noi nevoi de date, în special pentru nivelul local, sub forma a 4 

întrebări suplimentare. 

Dl. Emil Drăghici, reprezentantul Asociației Comunelor din România, a reiterat importanța existenței 

informațiilor privind recensământul populației și locuințelor 2021 și respectiv, cele privind 

recensământul general agricol runda 2020 pe site-urile tuturor Consillilor Județene și ale primăriilor 

pentru ca populația să fie anunțată privind desfășurarea acestor două acțiuni de mare anvergură. 

Dl. Gabriel Simionescu a precizat faptul că nu putem intra intr-un demers de comunicare cu o strategie 

făcută, indiferent de cine, în urmă cu trei ani si că Strategia trebuie adaptată cerințelor/situațiilor anului 2021. 

S-a adresat rugămintea ca materialele pentru ședință să fie transmise cu mai mult timp înaintea 

ședinței. 

 

2. Organizarea recensământului pilot – a fost făcută o prezentare succintă a recensământului pilot, 

scopurilor acestuia și a modului în care se va desfășura. Dl.  Tudorel ANDREI a precizat că ne 

interesează în mod special să aflăm cum reacționează populația la metodele de colectare alese, cum 

funcționează întregul sistem, inclusiv extragerea datelor din surse administrative și cât de mult 

putem îmbunătăți comunicarea pentru a crește rata de auto-recenzare.  

Au fost solicitate mai multe detalii privind acțiunea de pre-înregistrare necesară pentru validarea 

identității persoanelor care doresc să se  auto-recenzeze on-line. 

 

3. Calendarul actualizat de desfășurare a RPL2021 - a fost supus atenției membrilor CCRPL2021 

conținutul acestui document. 

Dl. Tudorel ANDREI a supus atenției, membrilor CCRPL2021, Calendarul actualizat de desfășurare a 

RPL2021.  

Legat de acest subiect, Dl. Tudorel ANDREI a amintit câteva dintre obligațiile pe care le are România 

în calitate de stat membru al U.E. care derivă din legislația europeană referitoare la recensămintele 

populației și locuințelor din runda 2021: 

- Transmiterea către Comisie (Eurostat) a estimării populației rezidente a României, până la 

31.12.2022 

- Diseminarea unor indicatori de recensământ la nivel de griduri de 1 km2 până la aceeași data 

- Respectarea metodologiei prevăzută de regulamentele europene 

Deși unele activități au suferit decalări generate de restricțiile impuse de starea de urgență și starea 

de alertă (în special cele care necesitau organizarea de întâlniri sau recrutarea de personal) dl. 

Tudorel ANDREI a precizat că acestea nu vor influența data la care trebuie declanșată colectarea 

datelor în anul 2021. 
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Dl. Emil Drăghici a propus să se studieze acțiunile celorlalte state în privința desfășurării 

recensămintelor, în condițiile prelungirii crizei sanitare.  

 

4. Informare privind constituirea și operaționalizarea Consiliului de Comunicare și Transparență – 

a fost prezentat succinct conținutul materialului pregătit pe această temă. 

Dl. Tudorel ANDREI a precizat importanța activității Consiliului de Comunicare și Transparență din 

perspectiva transmiterii, de o manieră transparentă și onestă, a unor informații care să determine 

populația să aibă încredere în aceastăa acțiune și să înțeleagă importanța participării fiecărei 

persoane. 

Domnia sa a mai precizat că, pentru succesul viitorului recensământ al populației și locuințelor este 

necesar a se realiza o comunicare detaliată și transparentă către populație a metodelor, măsurilor, 

deciziilor ce urmează a fi luate  pentru implementarea cu succes a acestuia. 

 Dl. Iulian STOIAN, înlocuitorul dlui. Daniel RĂDULESCU, președintele Agenției Naționale pentru 

Romi, a întrebat dacă între cele 3 organizații non-guvernamentale care trebuie să fie reprezentate în 

Consiliul de Comunicare și Transparență conform art. 14, alin. (1), litera h) din OUG nr.19/2020 vor 

fi implicate organizații care se ocupă de problematica etnei roma. 

Dl. Tudorel ANDREI a precizat faptul că a fost transmisă invitație de desemnare a unui membru în 

Consiliul de Comunicare și Transparență către Fundația Agenția de dezvoltare comunitară 

„Împreună”, iar invitația a fost acceptată, fiind desemnat Dl. Gelu Duminică. 

 

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 29.07.2020; 

 Programarea pentru semnarea minutei din 19.03.2020 

Membrii CCRPL2021 vor formula, dacă este cazul, observații pe Minuta ședinței din 29.07. 2020 în 

termen de 3 zile lucrătoare. Absența unui mesaj va însemna că Minuta este aprobată tacit. 

2. Membrii CCRPL2021 vor aviza, prin vot electronic: 

 H.G. privind bugetul recensământului populației și locuințelor din anul 2021 

 H.G. privind componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Unității de Coordonare și 

Implementare a Recensământului și, respectiv, ale Unităților Județene de Implementare a 

Recensământului 

Absența unui mesaj va însemna că avizul tacit. 

3. Membrii CCRPL2021 vor aproba, prin vot electronic, Strategia de Comunicare – RPL2021. 

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 29 iulie 2020, orele 13.00,  

audio- conferință  

 

 

1. Progrese înregistrate de la ședința precedentă, de ordin: 

 legislativ: modificări intervenite în legislație față de forma aprobată a O.U.G. nr.19/2020 

 organizatoric 

2. Organizarea recensământului pilot 

3. Calendarul actualizat de desfășurare a RPL2021 

4. Informare privind constituirea și operaționalizarea Consiliului de Comunicare și Transparență 

  


