
Precizări privind recenzarea populației: 

Datele care se înscriu în chestionarul de recensământ se referă la starea de fapt existentă la ora "0" din ziua de 1 
Decembrie 2021. 

O PERSOANĂ ESTE PREZENTĂ dacă la ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021 se afla la reşedinţa obişnuită a acesteia 
de cel puţin 12 luni, perioadă continuă, sau se afla aici de mai puţin de 12 luni, cu intenţia de a rămâne mai mult de 
12 luni. 

O PERSOANĂ ESTE TEMPORAR ABSENTĂ dacă la ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021 era plecatǎ din localitatea 
de reşedinţă obişnuită, în altă localitate din ţară sau străinătate, pentru o perioadă mai mică de 12 luni sau cu intenţia 
de a fi plecată mai puţin de 12 luni. 

Se înregistrează: 

 un copil născut înainte de ora "0" din ziua de 1 Decembrie 2021; 

 o persoană decedată după ora "0" din ziua de 1 Decembrie 2021 (întrucât era în viață la momentul de 
referință al recensământului). 

Nu se înregistrează: 

 un copil născut după ora "0" din ziua de 1 Decembrie 2021 (chiar dacă el există la data când se completează 
chestionarul); 

 o persoană decedată înainte de ora "0" din ziua de 1 Decembrie 2021. 

 

Definiții 

a) anonimizarea - tehnică de prelucrare aplicată informaţiilor şi datelor cu caracter personal în vederea eliminării 
ireversibile a posibilităţii de identificare a persoanelor vizate; 

b) autorecenzarea - acţiunea prin care înregistrarea informaţiilor cuprinse în programul de observare al 
recensământului pentru o anumită unitate statistică este efectuată de către persoana însăşi; 

c) autorecenzarea asistată - acţiunea prin care înregistrarea informaţiilor cuprinse în programul de observare al 
recensământului pentru o anumită unitate statistică este efectuată de către persoana însăşi, cu sprijinul unui 
recenzor; 

d) capul gospodăriei: persoana declarată și recunoscută ca atare de către ceilalți membri ai gospodăriei. 
Desemnarea capului gospodăriei este decizia exclusivă a membrilor gospodăriei. Dacă există dificultăți în 
desemnarea lui, se poate ține seama de criterii precum situația economică a persoanelor, venitul, autoritatea 
personală, deținerea titlului de proprietate asupra locuinței, vârsta etc.. 

e) cetăţenia - este definită ca fiind legătura juridică specială între o persoană și statul său, dobândită prin naștere 
sau prin naturalizare, indiferent dacă acest fapt s-a realizat prin declarație, opțiune, căsătorie ori alte mijloace, 
în conformitate cu dispozițiile legislației naționale.  
Unei persoane cu două sau mai multe cetățenii i se va atribui o singură țară de cetățenie, care urmează a fi 
determinată în următoarea ordine de prioritate:  
1. cetățenia română 
2. dacă persoana nu are cetățenia română, se va selecta cetățenia care aparține unui stat membru UE  
3. dacă persoana nu are cetățenia română si nici cetățenia care aparține unui stat membru UE, se va selecta 

cetățenia unei alte țări din afara UE 

f) chestionar de recensământ - este un instrument de cercetare statistică ce constă dintr-o serie de întrebări 
concepute pentru colectarea datelor în vederea realizării obiectivelor recensământului; 

g) confidenţialitatea informaţiilor statistice - protejarea datelor confidenţiale referitoare la unităţile statistice 
individuale, care sunt obţinute direct în scopuri statistice sau indirect din surse administrative ori din alte surse 
şi implică interzicerea utilizării datelor în alte scopuri decât cele statistice şi a divulgării ilegale a acestora; 

h) criptare - proces de codificare a informaţiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, care sunt protejate prin 
măsuri tehnologice astfel încât să poată fi accesibile doar persoanelor autorizate; 

i) date criptate - datele asupra cărora s-a aplicat algoritmul de criptare; 

j) date anonimizate - date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o 
persoană identificată sau identificabilă; 

k) domiciliul - adresa înscrisă în actul de identitate românesc decătre autorităţile competente; 



l) etnia - opţiunea unei persoane de a aparţine unui grup care îşi asumă o origine şi identitate istorică comună, 
prin una sau mai multe dintre caracteristicile referitoare la limbă, religie, tradiţii şi obiceiuri; 

m) gospodărie individuală a populației - grupul de două sau mai multe persoane care locuiesc împreună în mod 
obișnuit într-o unitate de locuit sau doar într-o parte a acesteia având, în general, legături de rudenie și care se 
gospodăresc în comun - contribuie împreună la aprovizionarea și la consumul de alimente și de alte bunuri 
esențiale traiului - și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli.  

 Persoanele care, la momentul de referință al recensământului, locuiesc și se gospodăresc singure sunt 
considerate gospodării de o singură persoană.  

 La fel se consideră și persoanele care, deși ocupă o locuință împreună cu alte persoane, declară că se 
gospodăresc singure.  

 Studenții care studiau la data de 1 Decembrie 2021 în altă localitate decât cea a reședinței obișnuite, 
având reședința obișnuită în localitatea în care studiau (inclusiv într-un cămin studențesc) trebuie să se 
înregistreze separat, la adresa unde locuiesc în cursul anului universitar, și nu vor fi incluși în lista 
membrilor gospodăriei; 

n) identificator statistic unic, denumit în continuare ISU – cod numeric unic, generat în scopuri exclusiv statistice 
pentru fiecare CNP, în urma aplicării asupra fiecărui CNP a unui algoritm specific de anonimizare utilizat într-o 
bază de date sau în orice listă de unităţi statistice şi folosit pentru a verifica că baza de date sau lista de unităţi 
statistice include o singură înregistrare pentru fiecare unitate statistică şi pentru a se realiza legătura între 
înregistrări; 

o) interviu faţă-în-faţă - metodă de colectare a datelor statistice prin care acestea se colectează de către un 
operator statistic, în cazul recensământului de către un recenzor, pe baza unui interviu purtat direct cu persoana 
intervievată, prin care operatorul statistic adresează întrebările incluse în formularul statistic şi înscrie în spaţiile 
special destinate răspunsurile pe care le-a dat persoana intervievată, respectiv recenzată. În general interviul 
faţă-în-faţă se desfăşoară la reşedinţa obişnuită a persoanei intervievate, respectiv recenzate; 

p) interviu proxy - metodă de colectare a datelor statistice prin care acestea se colectează de către un operator 
statistic, în cazul recensământului de către un recenzor, despre o anumită persoană, prin interviu cu o altă 
persoană din aceeaşi gospodărie, în măsura în care aceasta deţine informaţii despre situaţia persoanei care ar 
trebui să fie intervievată, respectiv recenzată. Interviurile proxy se desfăşoară doar în cazuri excepţionale, după 
ce încercările repetate ale recenzorului de a contacta persoana ce trebuie recenzată au eşuat; 

q) limba maternă - limbă pe care o persoană şi-o însuşeşte încă din copilărie, fiind prima limbă transmisă şi utilizată 
prin intermediul familiei; 

r) nucleul familial - unitatea constituită din soţ sau partener şi soţie sau parteneră fără copii, soţ sau partener şi 
soţie sau parteneră cu copii necăsătoriţi sau unul dintre părinţi cu copii; familia se compune astfel dintr-un cuplu 
fără copii, sau un cuplu cu unul sau mai mulți copii, sau dintr-un părinte singur cu unul sau mai mulți copii. 

s) populaţia după domiciliu - numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României, 
delimitat după criterii administrativ-teritoriale; 

t) populaţia rezidentă - totalitatea persoanelor cu cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie, care au reşedinţa 
obişnuită pe teritoriul României; 

u) prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra 
seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, 
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, 
utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau 
combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea; 

v) procesarea datelor în scop statistic - etapă complexă a procesului statistic realizată prin activităţi de codificare, 
clasificare, validare, agregare, corelare, modelare, analiză statistică, stocare, arhivare, bazate pe metode 
ştiinţifice şi utilizând infrastructură şi aplicaţii informatice; 

w) pseudonimizarea - prelucrarea datelor cu caracter personal întrun asemenea mod încât acestea să nu mai poată 
fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii 
suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică în măsură 
să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau 
identificabile; 

x) recenzarea - acţiunea prin care se realizează înregistrarea informaţiilor cuprinse în programul de observare al 
recensământului pentru o anumită unitate statistică de către un recenzor; 



y) recenzarea on-line - acţiunea prin care înregistrarea informaţiilor cuprinse în programul de observare al 
recensământului pentru o anumită unitate statistică este efectuată de către persoana 

z) însăşi sau de către recenzor prin intermediul internetului, într-un formular electronic; 

aa) religia - un set de credinţe şi practici, de obicei implicând recunoaşterea unei fiinţe divine, puteri sau principiu 
superior, prin care persoanele aleg să îşi conducă viaţa atât în sens practic, cât şi în sens moral, indiferent dacă 
aceste credinţe şi practici sunt reprezentate de un grup organizat sau organizaţie; 

bb) reşedinţa obişnuită - locul în care o persoană își petrece în mod normal perioada de odihnă zilnică, independent 
de absențele temporare în scopul recreerii, al vacanței, al vizitelor la prieteni și rude, al afacerilor, al 
tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase. Se consideră că au reședință obișnuită într-o anumită zonă 
geografică doar persoanele care:  

a. au locuit la locul lor de reședință obișnuită o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni înainte de 
data de referință sau  

b. au sosit la locul lor de reședință obișnuită cu cel mult 12 luni înainte de momentul de referință 
(pentru recensământ, ora ”0” din 1 Decembrie 2021), cu intenția de a rămâne pentru cel puțin un 
an.  

Reședința obișnuită poate să coincidă sau nu cu domiciliul. 

Prin „perioadă neîntreruptă” se înțelege o perioadă neîntreruptă de 12 luni chiar dacă în cele 12 luni 

au existat unele absențe temporare în scopul recreerii, al vacanței, al vizitelor la prieteni și rude, al 

afacerilor, al tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase; 

cc) scop statistic - cunoaşterea cantitativă a manifestării fenomenelor economice, sociale şi de mediu la nivelul 
ansamblului de unităţi statistice simple sau complexe de acelaşi fel. Pentru realizarea acestui scop se utilizează 
metode de colectare şi de procesare a datelor; 

dd) sectorizarea - operaţiunea de împărţire a suprafeţei ţării în zone bine delimitate, numite sectoare de 
recensământ, definite exclusiv în scopul organizării activităţii de colectare a datelor în teren şi de comensurare 
a normei recenzorilor. Suprafaţa şi forma lor variază de la o localitate la alta, în funcţie de tipul acesteia şi de 
forma de relief; 

ee) spaţiul colectiv de locuit - una sau mai multe clădiri distincte, aflate la aceeaşi adresă, destinate a fi locuite, pe 
perioade diferite de timp, de către grupuri relativ mari de persoane, în general nelegate între ele prin legături 
de rudenie, care sunt reunite, de regulă, în scopuri şi interese comune şi care pot folosi în comun unele spaţii şi 
instalaţii, cum ar fi băi, bucătării, săli de mese; 

Spațiul colectiv de locuit este destinat a fi locuit de grupuri mari de persoane sau de mai multe gospodării 
și care sunt utilizate ca reședință obișnuită de cel puțin o persoană la momentul recensământului (cămine 
studențești, dormitoare comune pentru muncitori, cămine pentru bătrâni, azile, sanatorii, instituții 
rezidențiale pentru protecția copilului, mănăstiri, adăposturi de noapte etc.); 

ff) unitate administrativ-teritorială, denumită în continuare UAT - parte componentă a teritoriului ţării, cu 
populaţia şi instituţiile aferente, denumită şi organizată prin lege. În ţara noastră unităţile administrativ-
teritoriale sunt judeţele, oraşele, dintre care unele sunt municipii şi comunele; 

gg) uniune consensuală: două persoane sunt considerate parteneri într-o „uniune consensuală” atunci când:  

 fac parte din aceeași gospodărie și  

 întrețin o relație de tip cuplu marital una cu cealaltă și  

 nu sunt căsătorite și nici partenere într-un parteneriat înregistrat una cu cealaltă. 

hh) variabilă - o caracteristică a unităţii care este observată ce poate lua mai mult de o valoare dintr-un set de valori; 

ii) variabile de recensământ - variabilele care stau la baza calculării indicatorilor din statisticile oficiale solicitate 
de legislaţia naţională şi europeană de recensământ.” 
 


