
R o m Â n i a  L i b e R Ă ,  V n e R i ,  6  m a i  2 0 1 1    5

actualitate

p u b l i c i t a t e

p u b l i c i t a t e

De mâine până pe 16 mai, 78.000 de români 
din toată țara vor fi chestionați de operatorii 
Institutului de Statistică. Este vorba despre un 
recensământ de probă, pentru pregătirea celui 
definitiv, care va avea loc în luna octombrie.

NumărătoarE. Pentru prima dată în istorie, recensământul populației are și întrebări referitoare la migrație
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C el de-al 14-lea re-
censământ al 
populației organi-
zat în România se 
deosebește de pre-

decesoarele sale prin faptul că e 
primul care are loc după intrarea 
României în uniunea europea-
nă (ue). Forul european a impus 
tuturor țărilor membre un regu-
lament unitar privind recenza-
rea populației. „Recensământul 
de anul acesta va avea 61 de în-
trebări. câteva dintre acestea nu 
au figurat în formularele ulti-
mului recensământ, cel din 2002. 
Noile întrebări sunt cerute de că-
tre ue și se referă la fenomenul 
migrației și la persoanele cu 
dizabilități. adevăratul recensă-
mânt se va desfășura în perioada 
22–31 octombrie 2011, iar cel de 
probă, între 7 și 16 mai”, a decla-
rat pentru „România liberă“ 
președintele iNS, Vergil Voinea-
gu. el a adăugat că ue urmărește 
să cunoască date și informații cu 
privire la mișcarea migratorie a 

populației apte de muncă  
dintr-o țară în alta. astfel, vor fi 
recenzați și românii plecați la 
muncă în străinătate, cei care 
sunt în migrație temporară, prin 
declarațiile unei rude din gospo-
dărie. „toate informațiile aduna-
te de reprezentanții iNS în Ro-
mânia vor fi comparate, în oglin-
dă, cu informațiile strânse de 
celelalte țări europene”, susține 
Voineagu.

recensământul de probă 
vânează minusurile organizării

Întrebat care este scopul orga-
nizării recensământului de 
probă, Vergil Voineagu ne-a ex-
plicat: „Œurmărim să testăm 
toate etapele recensământului 
din octombrie și metodologia. 
cu această ocazie, vrem să ve-
dem cât de bune sunt chestio-
narele, manualele, ghidul pen-
tru recenzori și sectorizarea fă-
cută pentru recensământ. la 
recensământul de probă va fi 
folosit tot instrumentarul. Spe-
răm să remediem rapid eventu-
alele disfunc ționalități”. cu 

De ce trebuie să-i DeschiDem ușa 
recenzorului societate

Știri
BIhor

Două victime, după 
prăbușirea unui zid
O femeie de 24 de ani a 
murit şi alta a fost rănită 
la cap după ce un zid al 
unei clădiri dezafectate 
din localitatea bihoreană 
Diosig s-a prăbuşit. Zidul 
era din cărămidă, avea 
o lungime de circa 20 
de metri şi o înălţime de 
aproape 8 metri.

aNaF

Csibi Barna, demis
Csibi Barna, care a 
spânzurat un manechin 
cu chipul lui Avram iancu 
la Miercurea Ciuc, a fost 
demis din cadrul ANAF, 
conform unei decizii a 
Comisiei de disciplină. 
Barna era angajat al 
Direcţiei Finanţelor 
Publice a judeţului 
Harghita și a fost eliberat 
din funcția publică. 

FraNța

un incendiu a lăsat 
pe drumuri  
80 de români
Un incendiu puternic a 
distrus locuințele a 80 
de români din orășelul 
francez Venissieux. 
Flăcările au cuprins tabăra 
în care locuiau peste 50 de 
copii, împreună cu părinții 
lor. Ei se instalaseră 
pe locul unei foste 
întreprinderi.

CErNavoDă

reactoarele 3 și 4, 
finalizate în 2019
Cele două reactoare noi 
ale centralei nucleare 
Cernavodă vor fi finalizate 
până la mijlocul anului 
2019, potrivit lui Dragoș 
Popescu, directorul 
EnergoNuclear. 
terminarea lucrărilor a 
fost amânată cu doi ani. 
reactoarele noi ar trebui 
să furnizeze 12% din 
necesarul de energie al 
româniei.

această ocazie, va fi folosit în-
treg sistemul electronic și nor-
mele de codificare ale materia-
lului de recensământ. Reprezen-
tanții iNS ne-au informat că re-
censământul de probă se va 
desfășura în toate județele țării. 
„Fiecare județ va avea câte șase 
sectoare de recenzare, trei în mu-
nicipiul de reședință, iar alte trei 
în mediul rural. În total sunt 261 
de sectoare, 282 de recenzori și 
recenzori coordonatori. Vor fi re-
cenzate și 21 de spații colective 
de locuit: hoteluri, cămine 
studențești și azile de bătrâni. 
Harta acestor sectoare poate fi 
consultată pe site-ul instituției 
noastre”, a afirmat Voineagu. 

recenzori romi pentru 
comunitățile de romi

cele 261 de sectoare ce urmează 
a fi recenzate au fost selectate 
după un eșantion reprezentativ 
la nivel național. 
Fiecare sector are în jur de 100 

CHELtUiELi
48 milioane de euro  
costă recensământul
Recensământul din octombrie 
costă 193 milioane de lei, adică 
48,2 milioane de euro. Întreaga 
acțiune angajează 120.000 de per
soane numai pentru operațiunile de 
înregistrare a datelor de pe teren.

ÎNGriJOrArE
Populație în scădere

 21,7 milioane de români 
număra România în 2002, la 
ultimul recensământ.

  22,8 milioane de români avea 
România în 1992.

de locuințe și aproximativ 300 
de persoane. „Selectarea sectoa-
rele de recenzare a ținut cont și 
de alegerea unor zone locuite în 
majoritate de minorități, în spe-
cial cea romă. la recensământul 
de probă vor fi folosiți și recen-
zori romi, în comunitățile de 

romi. ei vor fi selectați cu ajuto-
rul primăriilor locale”, a declarat 
Voineagu. 

președintele iNS recomandă 
fiecărei persoane ce urmează a fi 
recenzată să-i legitimeze pe re-
cenzori, să le ceară acestora să le 
explice care este scopul recensă-

mântului, iar dacă nu înțeleg 
vreo întrebare din chestionar, să 
ceară precizări. „toate infor-
mațiile oferite recenzorului 
sunt confidențiale și nu pot fi 
folosite în alt scop decât cel sta-
tistic”, precizează pre ședintele 
iNS.  

Vergil Voineagu spune că informațiile obținute vor fi folosite exclusiv în scop statistic.   Foto alexaNdRa Radu


