
Minuta 

Ședința Consiliului de Comunicare și Transparență 

pentru Recensământul Populației și Locuințelor 

runda 2021 

- 19 ianuarie 2022- 

 

 

La ședință participă, fizic sau online, persoanele nominalizate în conformitate cu prevederile  

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2020, după cum urmează: 

 

1. Președintele CCT - Ioan-Aurel Pop – Președinte Academia Română 

2. Reprezentant INS – Tudorel Andrei  - Președinte Institutul Național de Statistică 

3. Reprezentant Consiliul Statistic Național - Marian Preda 

4. Reprezentant Administrația Prezidențială – Irina-Ruxandra Georgescu  

5. Reprezentant UDMR - Kelemen Attila  

6. Reprezentant PNL - Alexandru-Iulian Muraru  

7. Reprezentant PSD - Ana-Maria Cătăuță  

8. Reprezentant USR - Alin-Gabriel Apostol,  

9. Reprezentant AUR - Ciprian-Titi Stoica  

10. Reprezentant Minorități - Cătălin-Zamfir Manea  

11. Reprezentant Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și 

Protecției Sociale - Vasilica Ciucă  

12.  Reprezentant CCIR - Cristina Mihai  

13.  Reprezentant CNPR – Costel Horghidan 

14. Reprezentant Fundația Agenția de dezvoltare comunitară „Împreună” - Gelu 

Duminică 

15. Reprezentant Institutul pentru Politici Publice - Alexandra Johari 

16. Reprezentant presă - Dan Popa  

17. Reprezentant TVR - Ion Stavre  

18. Reprezentant Academia Română – Vasile Ghețău  

19. Reprezentant presă - Constantin Rudnițchi  

20. Reprezentant Academia de Studii Economice - Nicolae Istudor  

21. Reprezentant Institutul de Cercetare a Calității Vieții - Cătălin Zamfir  

22. Reprezentant Institutul de Economie Națională 

23. Reprezentant ISPMN - Kiss Tamas  

24.  Reprezentant DRI - Lacziko Enikő Katalin  

25.  Reprezentant SRR – Bogdan Stan  

26. Reprezentant al Federației Naționale Sindicale ALMA MATER – Anton Hadăr 

27. Reprezentant Departamentul pentru Românii de Pretutindeni – Mihai Șerban 

 

Ședința este deschisă de către președintele INS, dl Tudorel Andrei care, succint, prezintă 

considerentele care au condus la înființarea Consiliului de comunicare și Transparență pentru runda 



2021 a recensământului, ca organ consultativ pe lângă INS și principalele sale atribuții. Este 

subliniată larga reprezentativitate a acestuia, aspect necesar ținând seama de faptul că recensământul 

este o acțiune care implică nu doar INS și celelalte instituții publice nominalizate prin reglementările 

legale ca organizatori, ci întreaga societate românească. 

 Fiind prima reuniune a consiliului se trece la rezolvarea aspectelor cu caracter organizatoric, 

astfel: 

1. Președintele Consiliului fiind nominalizat prin însăși hotărârea de înființare, în 

persoana președintelui Academiei Române, dl Ioan Aurel Pop, se trece la alegerea a doi 

vicepreședinți.  Prin vot sunt aleși, în unanimitate, dl Vasile Ghețău, reprezentant al Academiei 

Române, și dl Cătălin Zamfir Manea, reprezentant al grupului parlamentar al minorităților 

naționale. 

2. Prin vot este aprobat în unanimitate Regulamentul Consiliului. 

 

În cadrul intervențiilor privind acest punct al ședinței dl Anton Hadăr, reprezentant al 

Federației Naționale Sindicale Alma Mater, propune și elaborarea unui calendar stabil al reuniunilor 

comisiei, în așa fel încât membrii acestuia să-și poată configura agenda. 

După soluționarea acestor probleme organizatorice este prezentat online mesajul domnului 

Ioan Aurel Pop,  președintele Consiliului.  

În continuare, dl Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică, face o 

prezentare succintă a modului în care a fost concepută organizarea și desfășurarea RPL runda 2021, 

astfel: 

- va fi primul recensământ la care nu se va folosi hârtie; 

- recensământul a fost gândit a fi de o transparență totală, cu identificarea de la început a 

unei populații țintă; 

- sursele administrative vor fi folosite din prima etapă a recenzării; 

- culegerea online (autorecenzarea) va fi elementul de modernitate prin care se va asigura 

un grad de înregistrare/prelucrare mai rapidă și mai eficientă și cu o reducere a costurilor. 

Nivelul de autorecenzare țintă este de 33%, și el va fi stabilit și ca indicator de 

performanță la nivelul direcțiilor teritoriale de statistică; 

- intrarea pe teren se va face, în etapa a III-a, exclusiv cu tablete, cu efecte corespunzătoare 

în reducerea perioadei de prelucrare (deși perioada de culegere a datelor a fost amânată 

din 2021 în 2022, momentul diseminării rezultatelor stabilit inițial a rămas același 

(începând cu decembrie 2022); 

- recensământul va crea premizele calculării anuale a populației rezidente și la nivelul 

localităților în perioada dintre două recensăminte; 

- există nevoia unei legi a statisticii populației; 

Urmează intervenții ale membrilor Comisiei. Dl vicepreședinte Vasile Ghețău face o 

prezentare a stării de fapt privind populația României, evoluțiile din ultimele decenii și 

perspectivele, îngrijorătoare, dacă tendințele actuale de evoluție se vor menține. Pentru elaborarea 

politicilor absolut necesare pentru a stopa fenomenul depopulării, datele unui recensământ reușit 

vor constitui principalul argument în luarea deciziilor. 



Dl Ion Stavre, reprezentant TVR, subliniază nevoia unui parteneriat cu instituțiile publice 

media – Radio România Actualități, Agerpres și TVR – pentru a se asigura un nivel corect de 

comunicare, la care să contribuie și instituțiile media private. 

Este neaparat nevoie de un Plan de Comunicare, ca și de un Plan de criză pentru că, evident, 

se vor ivi și asemenea situații. 

Dl vicepreședinte Cătălin Zamfir Manea abordează problema autorecenzării, propunând 

ca adresa de email să fie înlocuită cu un cod alocat de 3-4 cifre, trimis telefonic, care să permită 

utilizarea metodei și de către persoane care nu au adrese de email. 

Dl Constantin Rudnițchi, reprezentant presă, pledează pentru dezvoltarea unei comunicări 

către întreaga populație. 

Dl Ciprian Titi Stoica, deputat AUR, se referă la Ghidul pentru recenzori, care să cuprindă 

întrebări simple, în măsură  să genereze răspunsuri clare. De asemenea, se referă la atenția cu care 

trebuie tratată problema înregistrării românilor rezidenți în străinătate, precum și necesitatea de a se 

cunoaște încă înainte de a începe recenzarea care este numărul real al CNP-urilor active. 

Dl Gelu Duminică, reprezentant al Agenției de Dezvoltare Comunitară “Împreună”, 

subliniază necesitatea câștigării încrederii populației într-o acțiune a statului, în condițiile în care 

statul ca atare se bucură de tot mai puțină încredere. 

Dl Marian Preda, reprezentant al Consiliului Statistic Național se referă la implicarea 

instituțiilor relevante în asigurarea unei informări corecte a populației, știind că informația este 

putere. 

Dl Gabriel Apostol, reprezentant USR, pune câteva întrebări cu caracter tehnic privind 

desfășurarea recensământului. 

- Cum este calculată populația țintă? 

- Cum se va acorda ziua liberă celor care se autorecenzează? 

- Cum se va face recenzarea în imobilele unde, oficial, își au domiciliul sute de persoane? 

Dl Tudorel Andrei răspunde punctual tuturor problemelor ridicate și, nemaifiind alte 

intervenții, mulțumește participanților și declară închise lucrările ședinței, următoarea reuniune, în 

luna februarie, urmând a fi comunicată în timp util, inclusiv cu precizarea tematicii ce va fi supusă 

dezbaterii. 

 

A consemnat, 

 Vladimir Alexandrescu 

         Institutul Național de Statistică 


