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CCRPL2021 

 

MINUTA 

şedinţei Comisiei centrale pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor runda 2021 
(CCRPL2021) 

din data de 23 februarie 2022, ora 10.00, desfăşurată la sediul I.N.S. și în regim de video-
conferinţă 

 

I. Scopul întâlnirii: 

Comunicarea celor mai recente informații privind Recensământul populaţiei şi locuinţelor runda 2021: 

 
• Prezentarea stadiului actual al activităților RPL2021, inclusiv stadiul legislației 

naționale specifice a RPL2021 și aprobarea Hotărârii nr.5/2022 a CCRPL2021 

• Prezentarea chestionarului electronic pentru recensământ și a fluxului de parcurs 
pentru autorecenzare  

• Prezentarea unor instrucțiuni și norme elaborate de UCIR: 

o Instrucțiuni pentru autorecenzarea asistată 
o Instrucțiuni privind selecția, instruirea și recrutarea personalului de 

recensământ pentru RPL2021 
o Norme pentru acreditarea observatorilor la RPL2021 

• Prezentarea unor acțiuni de promovare a RPL2021: 

o Conferință de presă, debutul autorecenzării  
o Comunicatul de presă privind începerea etapei de colectare a datelor  

 
• Prezentarea metodologiei de sectorizare a teritoriului României în vederea 

desfășurării RPL2021 și aprobarea Hotărârii nr.6/2022 a CCRPL2021. 

 

Materialele aferente fiecărui subiect în parte au fost transmise, în prealabil, prin poșta electronică 
membrilor CCRPL2021 pentru studiere și formulare de observații. 

 

II. Participanţi: 

• Şedinţa a fost condusă de Dl. Tudorel ANDREI, președintele Institutului Național de Statistică 
(INS), vicepreşedinte al Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 
2021 (CCRPL2021). 

• Lista completă a participanţilor este prezentată în Anexă. 
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III. Cuvântul de deschidere a lucrărilor CCRPL2021: 

Ședința a fost deschisă de către Dl. Tudorel ANDREI, vicepreşedinte CCRPL2021, care a adresat un 
cuvânt de "Bun venit" tuturor participanţilor, a făcut o prezentare a scopului ședinței și a subliniat 
importanța recensământului care se va desfășura în acest an, care, pe lângă producerea de indicatori 
statistici privind populația rezidentă și fondul localtiv, furnizează și informații prețioase pentru 
comunitățile locale. 

Dl. Gheorghe SORESCU, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, vicepreşedinte CCRPL2021, 
a salutat membri CCRPL și le-a mulțumit pentru participare. A transmis un mesaj din partea dlui. 
ministru Lucian Nicolae BODE, președinte CCRPL2021, prin care a punctat importanța celui de-al 13-
lea recensământ oficial organizat de țara noastră, pentru care avem asigurate resursele materiale și 
umane. Acest recensământ conține elemente inedite, pentru prima dată înregistrarea datelor se va 
face prin intermediul chestionarelor electronice și avem o etapă dedicată autorecenzării, pentru 
succesul căreia este foarte importantă comunicarea cu populația. 

În continuare Dl. Tudorel ANDREI a dat cuvântul dlui. general de brigadă Gheorghe-Remi MANDA, 
mulțumind pentru colaborarea deosebită pe care INS o are cu Serviciul de Telecomunicații Speciale. 

Dl. general de brigadă Gheorghe-Remi MANDA a subliniat faptul că STS pune în continuare întreaga 
expertiză tehnică în folosul RPL2021, la fel ca la toate proiectele comune derulate până acum. STS 
acordă sprijin și suport tehnic prin securizarea transferului de date, a comunicațiilor, prin 
configurarea și operaționlizarea Call Center-ului, prin punerea la dispoziție de servere și tablete 
pentru recenzori. Toate activitățile sunt în grafic. 

 

S-a constatat cvorumul de ședință – 22 membri prezenți din 25 membri ai CCRPL2021. 

 

IV.Discuţii şi măsuri: 

 
1. Prezentarea stadiului actual al activităților RPL2021, inclusiv stadiul legislației naționale 

specifice a RPL2021 și aprobarea Hotărârii nr.5/2022 a CCRPL2021 

Dl. Tudorel ANDREI a subliniat câteva aspecte din acest material și a prezentat populația țintă 
estimată la 1 Decembrie 2021, momentul de referință al recensământului, la nivel de UAT, făcând o 
analiză a evoluției acesteia pe ultimii 10 ani, respectiv ultimii 20 de ani, pe județe.  

Anul 2021 a adus un record nedorit, avem cei mai puțini născuți-vii și cele mai multe decese (din 
istoria ultimilor aproape 10 de ani), un spor natural negativ al populației de cca. 155.000 de persoane, 
cel mai mare de după cel de-al doilea război mondial. Din acest motiv și din cauza migrației 
internaționale, miza acestui recensământ este una foarte mare, comunitățile locale având nevoie de 
date pentru susținerea deciziilor de dezvoltare.  

Dl. Tudorel ANDREI a prezentat activitățile realizate de INS pentru pregătirea infrastructurii 
recensământului și actele normative din domeniul recensământului, aferente legislației primare și 
secundare, aprobate în 2022 și a mulțumit ministerelor pentru celeritatea cu care au avizat aceste 
acte normative, precum și Departamentului de Relații Interetnice, Secretariatului de Stat pentru 
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Culte și Ministerului Educației pentru colaborarea la definitivarea anexelor cu cele trei 
nomenclatoare specifice RPL2021, anexe ale HG nr. 143/2022 privind forma și conținutul 
instrumentarului Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021. Până la 
sfârșitul lunii trebuie definitivat și textul proiectului de HG privind repartizarea sumelor pe unităţi/ 
subdiviziuni administrativ-teritoriale necesare efectuării plății personalului de recensământ, care va 
fi adoptat în primele 2 săptămâni după finalizarea culegerii datelor în teren. 

În ceea ce privește promovarea RPL2021, au fost desfășurate acțiuni, la nivelul INS și al Direcțiilor 
Teritoriale de Statistică, sub fomă de evenimente, acțiuni de informare, întâlniri și conferințe de 
presă. S-a constituit Consiliul de Comunicare și Transparență, care a avut prima ședință în data de 19 
ianuarie 2022, format din personalități al căror mesaj va avea impact în comunicarea cu populația. 

Au avut loc întâlniri cu reprezentanții cultelor, iar în perioada imediat următoare se vor materializa 
întâlniri cu reprezentanții studenților, ai mediului universitar și cu primari, în special cu cei din mediul 
rural. 

Hotărârea nr.5/2022 a CCRPL2021 a fost aprobată prin consultare și vot electronic în data de 17 
februarie cu 14 voturi din 25 voturi posibile (nici o abținere), diferența considerându-se acord tacit. 

 
2. Prezentarea chestionarului electronic pentru recensământ și a fluxului de parcurs pentru 

autorecenzare  

Specialiștii INS au prezentat Formularul de pre-înregistrare pentru Recensământul populației și 
locuințelor din România pe care trebuie să îl completeze capul gospodăriei/persoana de referință cu 
date precum CNP, adresa de mail, adresa de reședință obișnuită, alți membri ai gospodăriei și adresa 
locuinței/lor secundare neocupate, dacă aceasta/acestea există, pentru a se primi pe mail link-uri de 
accces la chestionarele de recensământ aferente situației gospodăriei.  

În continuare a fost prezentat chestionarul electronic pentru recensământ și fluxul de parcurs pentru 
autorecenzare, cu toate secțiunile acestuia și toate posibilitățile existente.  

Vor fi postate pe site-ul www.recensamantromania.ro tutoriale pentru îndrumarea populației în 
completarea chestionarului electronic.  

Chestionarul electronic este disponibil în limba română, limba engleză și în 16 limbi ale minorităților 
naționale. 

 

3. Prezentarea unor instrucțiuni și norme elaborate de UCIR: 

Dl. Tudorel ANDREI a prezentat cele trei instrucțiuni și norme elaborate de UCIR, privind 
autorecenzarea asistată, selecția, instruirea și recrutarea personalului de recensământ pentru 
RPL2021 și acreditarea observatorilor la RPL2021, transmise anterior spre informare către membrii 
CCRPL.  

Dna. secretar de stat LACZIKO Eniko Katalin a avut o serie de observații cu privire la entitățile cărora 
li se va acorda acreditarea (deoarece sunt incluse și instituțiile media), termenele de acreditare a 
observatorilor, perioada pentru care se acordă acreditarea, necesitatea armonizării terminlogiei 
utilizate pentru instituțiile media și unele neconcordanțe între diferite puncte ale documentelor. Dl. 

http://www.recensamantromania.ro/
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Tudorel ANDREI a formulat rugămintea ca d-na secretar de stat să transmită în scris aceste observații, 
cu promisiunea că răspunsurile INS vor fi transmise către toți membrii CCRPL în cel mai scurt timp.  

 

4. Prezentarea unor acțiuni de promovare a RPL2021: 

Dl. Tudorel ANDREI a prezentat activitățile de promovare și comunicare a RPL2021, cu accent pe 
conferința de presă care se va desfășura pe data de 11 martie, orele 10.00, la sediul INS, cu 
participarea reprezentanților MAI și STS, la care sunt invitați și membrii CCRPL2021 dacă doresc să 
participe. Este pregătit și proiectul comunicatului de presă, cu informații privind demararea 
autorecenzării, modul cum se accesează platforma de autorecenzare și despre autorecenzarea 
asistată. 

 

 
5. Prezentarea metodologiei de sectorizare a teritoriului României în vederea desfășurării 

RPL2021 și aprobarea Hotărârii nr.6/2022 a CCRPL2021 

Dl. Tudorel ANDREI a precizat faptul că metodologia de sectorizare a teritoriului României în vederea 
desfășurării RPL2021 este o abordare teoretică a activităților realizate la nivelul INS și DTS, activități 
cruciale pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a recensământului.  

Metodologia a fost aprobată în unanimitate cu 22 voturi pentru din 25 voturi posibile (nici o abținere). 

  

V.Concluzii 

INS va transmite, ministerelor și instituțiilor din sectorul bugetar, scrisori de mobilizare a salariaților 
din administrația publică centrală și locală, precum și a celor din instituțiile bugetare (din domeniul 
sănătății, educației etc.) cu îndemnul ca salariații acestora să se autorecenzeze (ei și membrii 
familiilor lor), alături de informații asupra modului în care se efectuează autorecenzarea, pentru a se 
aduce economie la fondurile bugetului de stat (din care acești salariați sunt plătiți) , precum și pentru 
se atinge ținta propusă de 35% pondere a autorecenzării.  

Dl. Emil DRĂGHICI, președinte al Asociației comunelor din România, a propus ca pe site-urile 
prefecturilor să se publice zilnic rapoarte cu situația autorecenzării pe UAT-uri pentru a stimula 
competiția între UAT-uri. Dl. Tudorel ANDREI a precizat că aceste rapoarte vor fi actualizate cel puțin 
o dată pe săptămână. 

Dl. Tudorel ANDREI, președintele Institutului Național de Statistică (INS), vicepreşedinte al Comisiei 
Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2021 (CCRPL2021), a mulțumit tuturor 
participanților pentru discuții, contribuții și încadrarea în timpul alocat ședinței și a declarat ședința 
încheiată.  

Membrii CCRPL2021 vor formula, dacă este cazul, observații pe Minută în termen de 3 zile lucrătoare. 
Absența unui mesaj va însemna că Minuta este aprobată tacit. Conform Statutului CCRPL2021, ca și 
Hotărâriel CCRPL2021, Minutele ședințelor CCRPL2021 se fac publice pe site-ul recensământului 
populației și locuințelor.  
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Anexă 

Lista membrilor CCRPL2021 și a participanţilor la şedinţa din data 23.02.2022,  

începând cu ora 10.00, desfăşurată la sediul I.N.S. și în regim de video-conferinţă 

 

Nr. 

crt 

                             Nume şi prenume Funcţia în cadrul 

CCRPL 

Mod de 

participare 

1. Lucian Nicolae BODE – Ministru MAI (reprezentat de Dl. Gheorghe 

SORESCU, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv cu drept 

de semnătură) 

Preşedinte prin reprezentant 

2. Tudorel ANDREI  - Preşedinte INS Vicepreşedinte în sală 

3. Gheorghe SORESCU, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne Vicepreşedinte Webex 

4. Gen.-maior ing. Ionel-Sorin BĂLAN – director STS Vicepreşedinte  

5. Elena Mihaela IAGĂR – Vicepreşedinte INS Secretar Webex 

6. Romi MIHĂESCU -  Secretar General INS Secretar Webex  

7. Mihnea Claudiu DRUMEA - Secretar de stat MMPS Membru  

8. Ionel-Florian LIXANDRU - Secretar de stat MEC Membru Webex  

 

9. 

Janina SITARU – Secretar de Stat pentru Relații Interinstituționale MAE Membru  Webex 

Georgiana Matei– expert MAE Membru supleant Webex  

10. Marius BALU - Secretar de stat MAN Membru Webex  

11. Aurel-George MOHAN - Secretar de stat MS Membru Webex  

12. Mihai PAȘCA - Secretar de stat MJ Membru Webex  

13. Iulia POPOVICI - MC Membru  

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

15. Eniko Katalin LACZIKO - Secretar de stat DRI Membru Webex 

16. Ciprian-Daniel BUCUR - Director General Adjunct MAI Membru Webex  

17. gl.bg. MANDA Remi-Gheorghe – Șef secție STS Membru Webex 

18. Adrian-Zsolt MATUZ - Secretar de stat MDLPD Membru Webex  

Radu NECȘULIU - Șef serviciu MDLPD Membru supleant Webex 

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

20. Istvan HORVATH – Preşedinte ISPMN Membru Webex 

21. Iulian PARASCHIV – Președinte ANR Membru Webex 

22. Alexandru PETROVICI – director executiv Asociația orașelor din România Membru Webex 

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

24. Aurel Gabriel SIMIONESCU - Expert Administrație Publică Asociația 

municipiilor din România 

Membru Webex 

25. Ionela STOIAN - Șef birou UNCJR Membru supleant Webex 

*numerotarea are în vedere membrii de drept ai CCRPL2021 și membrii supleanți, doar în absența membrului de drept 


