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CCRPL2021 
 

MINUTA 
 

şedinŃei Comisiei Centrale pentru Recensământul populaŃiei şi locuinŃelor runda 2021 
din data de 12 aprilie 2021, ora 13.00, desfăşurată sub forma de video-conferinŃă 

 
 
I. Scopul întâlnirii: 
Comunicarea celor mai recente informații privind Recensământul populaŃiei şi locuinŃelor runda 2021: 

 Informare privind modul de desfășurare a Recensământului de probă al populaŃiei şi 
locuinŃelor runda 2021 (RPL2021); prezentarea platformei de autorecenzare la recensământul 
de probă. 

 Stadiul actual al activităților de pregătire a RPL2021. 

 Aprobarea modificărilor aduse Programului de desfăşurare a activităŃilor Recensământului 
populaŃiei şi locuinŃelor runda 2021, ca urmare a adoptării Hotărârii nr.1/4.11.2020 a 
CCRPL2021 prin care au fost decalate unele termene intermediare pentru anumite activităŃi 
ale recensământului populaŃiei şi locuinŃelor. 

În condiŃiile impuse de starea de alertă în România, şedinŃa s-a desfăşurat sub formă de video- conferinŃă. 

 

II. ParticipanŃi: 

 ŞedinŃa a fost condusă de dl. Ministru M.A.I. Lucian Nicolae BODE, preşedintele Comisiei Centrale 
pentru Recensământul PopulaŃiei şi LocuinŃelor 2021 (CCRPL2021). 

 Lista completă a participanŃilor este prezentată în Anexa 1. 

 

III. Temele dezbaterii: 

Membrilor Comisiei li s-au transmis prin poșta electronică, spre informare și analiză, următoarele materiale: 

 Agenda ședinței CCRPL2021_12 aprilie 2021_orele 13.00 

 Informare privind modul de desfășurare a Recensământului de probă al populaŃiei şi locuinŃelor runda 
2021 (RPL2021) 

 Stadiul actual al activităților de pregătire a RPL2021 (probleme de rezolvat) 

 Aprobarea modificărilor aduse Programului de desfăşurare al activităŃilor Recensământului populației 
și locuințelor runda 2021 (RPL2021), ca urmare a adoptării Hotărârii nr.1/4.11.2020 a CCRPL2021 
(care a inclus și Programul de desfăşurare al activităŃilor Recensământului populaŃiei şi locuinŃelor - 
revizuit conform Hotărârii CCRPL2021 nr.1/2020, precum și proiectul de Hotărâre nr 2/12.04.2021 al 
CCRPL2021) 

 

IV. DiscuŃii şi măsuri: 

În deschiderea şedinŃei, dl. Ministru Lucian Nicolae BODE preşedintele CCRPL2021, a adresat un cuvânt  de  
"Bun venit " tuturor participanŃilor şi a făcut o prezentare a scopului și importanței recensământului populației 
și locuințelor pentru România. Domnul Ministru a acentuat faptul că acest recensământ este un proces de 
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anvergură care reclamă o pregătire minuțioasă a fiecărei etape, cu atât mai mult în contextul actual marcat de 
pandemia de Coronavirus. De asemenea, și-a exprimat convingerea că România va reuși să finalizeze cu 
succes acest proiect, ca parte a demersului european derulat în toate statele membre. 

Domnul Ministru a dat cuvântul dl. Preşedinte INS Tudorel ANDREI, vicepreşedintele CCRPL2021. 

Dl. Tudorel ANDREI a prezentat succint rezultatele obŃinute în cadrul Recensământului de probă al populației 
și locuințelor (RPL2021 probă), declarându-se optimist în privinŃa concluziilor acestuia şi a precizat că miza 
viitorului recensământ al populației este capacitatea de a stabili în viitor dimensiunea populaŃiei rezidente la 
nivelul fiecărei localităŃi. În prezent, în funcție de sursele de date disponibile, INS calculează anual populaŃia 
rezidentă până la nivel de judeŃ. În viitor, folosind datele din RPL2021 şi date din surse administrative, se va 
putea calcula populaŃia rezidentă anual la nivel de localitate.  

Dl. Preşedinte Tudorel ANDREI a subliniat colaborarea foarte bună cu ministerele. A evidențiat colaborarea 
exemplară cu STS.  

Dl. Tudorel ANDREI a propus ca membri ai Academiei Române să facă parte din Consiliul de Comunicare şi 
TransparenŃă, pentru a se realiza o colaborare şi o comunicare cât mai bună în vederea desfăşurării 
recensământului.  

Dl. General-locotenent ing. Ionel-Sorin BĂLAN, director STS, vicepreşedintele Comisiei Centrale pentru 
Recensământul populaŃiei şi locuinŃelor runda 2021, a precizat faptul că RPL2021 este un proiect important şi 
STS acordă un suport tehnic pentru desfăşurarea în cele mai bune condiŃii a RPL2021. Domnia sa a mai 
precizat faptul că se vor valorifica din punct de vedere tehnic rezultatele obŃinute în cadrul RPL2021 de probă 
şi cele referitoare la Recensământul General Agricol runda 2020 (RGA2020). În cadrul recensământului de 
probă s-au făcut teste de confidenŃialitate şi de securitate a datelor. 

Dl. Tudorel ANDREI a prezentat ordinea de zi şi a întrebat dacă membrii CCRPL2021 sunt de acord cu 
înregistrarea şedinŃei. Membrii Comisiei Centrale au fost de acord cu ambele aspecte. 

 

Ordinea de zi: 

1. Informare privind modul de desfășurare a Recensământului de probă al populaŃiei şi 
locuinŃelor runda 2021 (RPL2021) și prezentarea platformei de auto-recenzare la RPL2021 de 
probă 

Dl. Preşedinte Tudorel ANDREI a prezentat principalele rezultate ale RPL2021 de probă, care a fost realizat 
pe un eşantion de circa 50000 de locuinŃe împărŃit în 970 sectoare de recensământ, la nivelul reşedinŃelor de 
judeŃ şi a localităŃilor apropiate de reşedinŃele de judeŃ.   

Datele au fost stocate în mediul de producŃie asigurat de STS. S-au utilizat circa 1000 tablete puse la 
dispozitie de STS. Pentru culegerea datelor s-a utilizat platforma Survey Solution (SuSo) dezvoltată de Banca 
Mondială, iar aplicația de colectare a datelor a fost dezvoltată de către Banca Mondială în cadrul unui proiect 
pe fonduri europene al cărui beneficiar este INS. 

RPL2021 de probă s-a realizat în trei etape. În prima etapă, unele date cu privire la persoanele din eşantion 
au fost preluate din surse administrative. În a doua etapă s-a realizat auto-recenzarea on-line, în perioada 10-
16 martie 2021. În ultima etapă a fost realizată recenzarea de către un recenzor prin interviu faŃă-în-faŃă cu 
persoanele recenzate (în perioada 22-31 martie 2021). 

Prin realizarea RPL2021 de probă s-a urmărit testarea următoarelor activități sau componente aferente ale 
unui recensământ: 

A. Organizarea generală a recensământului (inclusiv aspecte metodologice) 

B. Colectarea, înregistrarea, stocarea și prelucrarea datelor 

C. Funcționalitatea sistemului integrat IT 
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D. Reacția populației 

În urma desfăşurării RPL2021 de probă s-au desprins următoarele concluzii:  

 în etapa de auto-recenzare on-line au răspuns 4% din gospodăriile incluse în eşantion, au fost 
recenzate 2300 de gospodării,  incluzând circa 5200 persoane. Durata medie a recenzării on-line a 
fost de 26 minute.  

 interviul faŃă-în-faŃă s-a desfăşurat în 49200 de gospodării, au fost înregistrate 68800 persoane (59% 
din gospodăriile din urban), iar durata medie a  interviului faŃă-în-faŃă  a fost de 19 minute. 

 participarea populației la recensământul de probă a avut loc în condițiile unei promovări modeste a 
evenimentului, într-un climat de incertitudine legat de pandemie și de totală noutate a metodelor de 
colectare propuse pentru viitorul recensământ. Cu toate acestea, reacția populației față de procedura 
de auto-recenzare a fost pozitivă, chestionarele fiind considerate, în general, relativ ușor de 
completat. 

 fluxul de colectare, stocare și prelucrare a datelor prin aplicația Survey Solution a funcționat în mod 
corespunzător, neexistând sincope, erori sau blocaje importante. 

Dl. Preşedinte Tudorel ANDREI a precizat faptul că dacă vom avea o campanie bine realizată de promovare a 
recensământului, se vor obŃine mai multe date prin sistemul de auto-recenzare on-line şi se va reduce numărul 
interviurilor realizate de recenzori cu respondenții. Se va da astfel un mesaj pozitiv, şi anume că România are 
capacitatea de a culege date on-line, iar în al doilea rând, costurile se vor reduce simŃitor. 

Dl. Preşedinte Tudorel ANDREI a mulŃumit Guvenului României, Parlamentului şi PreşedinŃiei pentru sprijinul 
acordat prin aprobarea actelor legislative intrate în vigoare, precum şi pentru bugetele alocate pentru RGA 
2020 şi RPL2021.  

În continuare, dna. Director Andoria IONIłĂ a prezentat o simulare a fluxului de auto-recenzare utilizat la 
RPL2021 de probă.  

Auto-recenzarea s-a desfăşurat în trei paşi:  

1. înscrierea pentru auto-recenzare şi obŃinerea mesajului de confirmare,  

2. primirea link-ului către chestionarul statistic şi 

3. realizarea auto-recenzării. 

În cadrul primului pas s-a realizat pre-înregistrarea pe site-ul https://rpl.insse.ro/ a fiecărei gospodării de către 
un singur membru al acesteia, în urma căreia s-a primit pe e-mail un mesaj de confirmare. Pre-înregistrarea 
este indispensabilă pentru a primi link-ul de accesare a chestionarului statistic. În pasul 2 se primeşte link-ul 
către chestionarul propriu-zis, iar în pasul 3 se accesează chestionarul pentru completare.  

Capul gospodăriei este invitat să răspundă la întrebările privind gospodăria şi membrii acesteia, cât şi relaŃiile 
membrilor cu capul gospodăriei, la întrebări privind locuinŃa ocupată de gospodărie şi clădirea unde se află 
locuinŃa. Toți membrii gospodăriei răspund la întrebări cu caracter demografic, educaŃional şi economic. În 
exemplul prezentat au fost descrişi paşii de înregistrare a unei familii fictive compuse din 6 persoane, (soŃ- 
capul familiei, soŃia, 2 copii, socrul şi soacra capului de gospodărie). 

 

2. Stadiul actual al activităților de pregătire a RPL2021 

Dl. Preşedinte Tudorel ANDREI a vorbit despre stadiul actual al activităŃilor de pregătire a recensământului, 
prezentând succint activitățile desfășurate de la ultima ședință a CCRPL2021 și până în prezent. Activitățile 
imediat următoare vizează definitivarea nomenclatoarelor care sunt utilizate la RPL2021, mai exact 
Nomenclatorul etniilor și al Limbilor materne. Dl. Tudorel ANDREI a precizat că a avut loc o discuŃie fructuoasă 
cu dl. Deputat Cătalin Manea pe tema acestui nomenclator.  
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În perioada următoare se vor actualiza comisiile județene și locale de recensământ şi, în acest sens, se va 
lucra cu Ministerul Afacerilor Interne pentru o colaborare cât mai bună la nivel teritorial. Se preconizează că se 
vor finaliza alte două hotărâri de guvern care vor completa legislaŃia secundară privind desfăşurarea 
RPL2021. 

 

3. Aprobarea modificării Programului de desfăşurare a activităŃilor RPL2021 

Dl. PreşedinteTudorel ANDREI a prezentat necesitatea modificării Programului de desfăşurare a activităŃilor 
RPL2021 ca urmare a adoptării Hotărârii nr.1/4.11.2020 a CCRPL2021, prin care au fost decalate unele 
termene intermediare pentru anumite activităŃi ale RPL2021. Astfel, se propune decalarea termenului pentru 
cercetarea postrecensământ, în iulie–august 2022 în loc de noiembrie-decembrie 2021. Acestă modificare nu 
are impact asupra termenelor finale ale RPL2021. 

Dna LACZIKO Enikı Katalin, secretar de stat la Departamentul pentru RelaŃii Interetnice, a propus eliminarea 
celui de al doilea punct din proiectul de Hotărâre (referitor la aprobarea Programului de desfăşurare al 
activităŃilor Recensământului populaŃiei şi locuinŃelor prezentat în Anexa 1/Hotarârea CCRPL2021 
nr.2/12.04.2021) și menținearea numai a primului, cel privind decalarea termenului pentru cercetarea 
postrecensământ în iulie-august 2022 în loc de noiembrie-decembrie 2021. Propunerea d-nei secretar de stat 
a avut ca argument nelegalitatea adoptării prin Hotărâre a unor termene retroactive prevăzute în  Programul 

de desfăşurare al activităŃilor Recensământului populaŃiei şi locuinŃelor prezentat în Anexa 1 la Hotărârea 
CCRPL2021 nr.2/12.04.2021.Membrii CCRPL2021 au fost rugaŃi să-şi exprime votul (pro sau contra) şi să se 
aprobe această modificare. 

Membrii CCRPL2021 au fost de acord cu modificarea conținutului proiectului de Hotărâre al CCRPL2021. 

 

Imediat, s-a procedat la supunerea la vot a documentului în forma revizuită. 

Rezultatul votului nominal: vot în unanimitate al persoanelor prezente (20 persoane din 25 membri 
CCRPL2021). 

 

Dl. Preşedinte Tudorel ANDREI a mulŃumit membrilor CCRPL2021 pentru votul unanim şi a încheiat acest 
punct de pe ordinea de zi anunŃând că proiectul de Hotărâre a CCRPL2021 va fi transmis, împreună cu Minuta 
şedinŃei CCRPL2021, către M.A.I., pentru a fi semnat de către dl Ministru Lucian Nicolae BODE, preşedintele 
CCRPL2021. 

Membrii CCRPL2021 au fost rugaŃi  să-şi exprime opinia asupra problemelor prezentate în această şedinŃă. 

 

Dna. LACZIKO Enikı Katalin, secretar de stat la Departamentul pentru RelaŃii Interetnice, a arătat că 
materialele privind recensământul de probă ar fi trebuit să fie consultate de către fiecare membru al 
CCRPL2021, înaintea desfăşurării întâlnirii.  

Dna. LACZIKO Enikı Katalin a arătat că există 157 de întrebări în chestionarul RPL2021, mai multe decât în 
RPL2011, şi consideră că unele întrebări se suprapun, putând fi eliminate. De asemenea, a întrebat ce se 
întâmplă dacă membrii gospodăriei se suprapun la auto-recenzare (soŃ, soŃie).  

Dna. LACZIKO Enikı Katalin consideră  că procentul de 4% din gospodăriile care s-au auto-recenzat on-line 
este foarte mic, mai ales că numărul recenzorilor, care vor intra în teren pentru realizarea recenzării faŃă-în-
faŃă, va fi mai mic faŃă de recensământul anterior. Tot dânsa a precizat și că durata medie de auto-recenzare 
de 26 minute este prea mare şi consideră că trebuie să uşurăm activitatea de auto-recenzare prin reducerea 
numărului de întrebări. 
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Dna. LACZIKO Enikı Katalin dă exemplul chestionarelor RPL din Germania care cuprinde 46 de întrebări, din 
Marea Britanie - 65 de întrebări, din Cehia - 29 de întrebări şi din Slovacia - 26 de întrebări.  

Dna. LACZIKO Enikı Katalin a propus ca, în cadrul Nomeclatorului de etnii și limbi materne ce este inclus în 
chestionarul de auto-recenzare, să fie vizibile doar categoriile de etnii distincte şi anume bolduite, pentru a fi 
mai vizibile faŃă de subcategoriile de etnii. 

 

Dl. Preşedinte Tudorel ANDREI, vicepreşedintele CCRPL2021, a răspuns întrebărilor, precizând că procentul 
modest de 4% din gospodării care s-au autorecenzat, se datorează faptului că nu s-a realizat o campanie de 
promovare a RPL2021 de probă în această perioadă dificilă pe care o traversăm. Pentru recensământul 
propriu-zis, din anul 2022, se va realiza o campanie de promovare a RPL2021 şi atitudinea populaŃiei va fi 
alta, mai ales că vor fi 2 luni de autorecenzare on-line şi încă 2 luni de recenzare față-în-faŃă.  

Dl. Tudorel ANDREI a precizat că întrebările din chestionarul RPL2021 sunt conform cerinŃelor 
Regulamentului european, iar chestionarul folosit pentru recenzare în Marea Britanie este similar celui 
românesc din punct de vedere al numărului de întrebări. 

În privinŃa Nomenclatorului etniilor și al limbilor materne, dl. Tudorel ANDREI a precizat că nu este încă 
definitivat şi se vor face modificările cerute.  

În final, Dl. Ministru Lucian Nicolae BODE a mulŃumit membrilor Comisiei pentru participare şi a declarat 
încheiată şedinŃa CCRPL2021. 

 

V. Concluzii: 

 Membrilor CCRPL2021 li se va transmite, pe e-mail, Minuta şedinŃei din 12.04.2021; 

 Membrii CCRPL2021 vor formula, dacă este cazul, observaŃii pe Minuta şedinŃei din 12.04.2021 în 
termen de 2 zile lucrătoare de la primirea acesteia. AbsenŃa unui mesaj va însemna că Minuta este 
aprobată tacit; 

 Proiectul de Hotărâre nr. 2 a CCRPL2021 va fi transmis Ministerului Afacerilor Interne, pentru 
semnarea de către dl. Ministru Lucian Nicolae BODE, preşedintele CCRPL2021,  

 Minuta şedinŃei din 12.04.2021 va fi transmisă, spre informare, tuturor membrilor CCRPL2021. 
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                                                                                                                                                             Anexa 1 

 

 

Lista participanŃilor 

la şedinŃa CCRPL2021 din data 12.04.2021, începând cu ora 13.00, 

desfăşurată în regim de video-conferință 

 

 

Nr. 
crt 

                             Nume şi prenume FuncŃia în cadrul 
CCRPL 

Semnătura 

1. Lucian Nicolae BODE – Ministru MAI Preşedinte Webex 

2. Tudorel ANDREI  - Preşedinte INS Vicepreşedinte Webex  

3. Irina ALEXE – Secretar de stat MAI pentru relațiile cu instituțiile prefectului Vicepreşedinte Webex 

4. Ionel Sorin BĂLAN – director STS Vicepreşedinte Webex 

5. Istvan ZAHORANSZKI – Secretar general adjunct al Guvernului Membru Webex  

6. Elena Mihaela IAGĂR – Vicepreşedinte INS Secretar Webex  

7. Răzvan PROFIROIU – Secretar general INS Secretar Webex  

8. Marius BALU - Secretar de stat MAN Membru Webex  

9. Mihnea Claudiu DRUMEA – Secretar de stat MMPS Membru Webex  

10. Adrian-Zsolt MATUZ - Secretar de stat MDLPA Membru Webex  

11. Iulia POPOVICI - Secretar de stat Ministerul Culturii Membru Webex  

12. LACZIKO Enikı Katalin - Secretar de stat DRI Membru Webex 

13. Sorin Stefan DECA – Secretar general adj. MEC Membru Webex  

14. Bogdan FILIP –Director general MAE Membru supleant Webex 

15. Florinel FRUNZĂ – Director la Secretariatul de Stat pentru Culte Membru Webex  

16. Iulian STOIAN – Sef serviciu ANR Membru supleant Webex 

17.  Mariana BADEA – expert MAE Membru supleant Webex  

18. Emil DRĂGHICI – Președinte Asociația Comunelor din România Membru Webex 

19. Aurel Gabriel SIMIONESCU – Expert AsociaŃia Municipiilor din România Membru Webex 

20. Sirma CARAMAN –Consilier Uniunea NaŃională a Consiliilor JudeŃene din 
România 

Membru Webex 

21. Istvan HORVATH – Preşedinte ISPMN Membru Webex 

 

 Silvia Pisică - director general INS, coordonator general UCIR - Webex 

 Andoria Ioniță – director INS, membru UCIR - Webex 

 Radu Băețică – expert INS, membru UCIR - Webex 

 


