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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU RELAŢIA CU COMUNITĂŢILE LOCALE
DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

MINUTA
şedinţei Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor
din data 14.12.2011, ora 1230,
la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor
I. Scopul întâlnirii:
Analiză privind stadiul activităţilor de desfăşurare a Recensământului Populaţiei
şi al Locuinţelor din România în anul 2011.
II. Şedinţa CCRPL a fost condusă de:
- dl. Gheorghe EMACU, Secretar de Stat, Vicepreşedinte al CCRPL;

III. Participanţi :
- membrii Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor;
- reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- reprezentanţii Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor
de Date;
Lista completă a participanţilor este prezentată în Anexă.
IV. Temele dezbaterii:
1. Stadiul actual privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi
al Locuinţelor.
Prezentarea situaţiei privind preluarea mapelor de recensământ în vederea urgentării
finalizării activităţilor de analiză a datelor şi a prezentării rezultatelor recensământului.

2. Aprobarea Programului activităţilor Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor
(modificat şi actualizat).
V. Concluzii şi măsuri, validate de C.C.R.P.L. :
¾ La punctul 1 de pe Ordinea de zi a fost prezentat stadiul actual al activităţilor RPL, astfel:
 în majoritatea judeţelor s-a finalizat activitatea de colectare a
instrumentarului RPL 2011:
- din totalul de 105509 mape de recensământ:
- 103928 au fost colectate şi verificate (98,5%)
- 1581 mape sunt în curs de verficare şi corectare.
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 în cadrul Secretariatelor Tehnice Judeţene RPL are loc în prezent
activitatea de introducere a datelor din centralizatoare în vederea obţinerii
datelor provizorii:
- până în data de 11.12.2011 au fost introduse 85% din CPL
(centralizatoare la nivel de UAT) şi 70% din CP,CL,CM,CELR
(centralizatoare la nivel de sector de recensământ).
Termen: 12 ianuarie 2012.
¾ La punctul 2 de pe Ordinea de zi, CCRPL a aprobat modificarea şi actualizarea
Programului activităţilor Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor, stabilindu-se
ca diseminarea rezultatelor RPL să se realizeze în 3 etape:
 etapa I. Diseminarea rezultatelor provizorii pe baza datelor agregate din
centralizatoare, prin:
- comunicat de presă CCRPL;
- comunicate de presă ale CJRPL– după Comunicatul CCRPL;
- publicare pe site www.recensamantromania.ro.
Termen: 6 februarie 2012
 etapa II. Diseminarea rezultatelor preliminare pe baza datelor agregate
din centralizatoare, prin:
- comunicat de presă al CCRPL;
- comunicate de presă ale CJRPL – după Comunicatul CCRPL;
- publicare pe site www.recensamantromania.ro.
Termen: 23 mai 2012
 etapa III. Diseminarea rezultatelor finale pe baza datelor agregate din
formulare.
- publicare în baza de date TEMPO (www.insse.ro)
Termen: începând din
trimestrul I 2013
¾ Introducerea datelor din instrumentarul de recensământ.
Termen: 31 august 2012
(ST CCRPL propune prelungirea datei cu 2 luni, respectiv până la
31.10.2012, în cazul în care se identifică surse pentru finanţare)

¾ CCRPL, prin Secretariatul Tehnic-INS, va elabora şi difuza un comunicat de presă,
care va fi postat pe site-ul MAI, respectiv site-ul INS pentru recensământ
(www.recensamantromania.ro), care să informeze publicul larg asupra tematicilor
abordate in cadrul şedintei CC RPL de azi, 14 decembrie a.c. şi asupra calendarului
de termene pentru diseminarea rezultatelor provizorii, preliminare şi finale ale
RPL2011.
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