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Prima şedinţă a Consiliului de Co-
municare şi Transparenţă (CCT) a 
RPL 2021 a avut loc pe 19 ianua-
rie. Evenimentul s-a desfăşurat 
în format hibrid, fi zic şi online, în 
prezenţa reprezentanţilor insti-
uţiilor care fac parte din acest 
Consiliu.  
În prima parte a şedinţei, dl. 
Tudorel Andrei, preşedintele INS, 
a făcut o scurtă prezentare a con-
siderentelor care au stat la baza 
înfi inţării acestui Consiliu. De 
asemenea, au fost aleşi şi cei doi 
vicepreşedinţi ai CCT, dl. Vasile 
Ghețău, reprezentant al Acade-
miei Române, și dl Cătălin Zamfi r 
Manea, reprezentant al grupu-
lui parlamentar al minorităților 
naționale. Conform hotărârii de 
înfi inţare, preşedintele CCT este 
preşedintele Academiei Române, 
dl, Ioan-Aurel Pop.
În partea a doua a şedinţei au fost 
discutate mai multe probleme 
organizatorice şi tehnice şi a fost 
aprobat Regulamentul Consil iu-
lui.

Cele mai relevante intervenții în 
cadrul primei ședințe a CCT:

Vasile Ghețău - Centrul de Cerce-
tări Demografi ce „Vladimir Trebici”
al Academiei Române, a fost ales 
vicepreședinte al CCT. În inter-
venția sa a furnizat o informație 
deosebit de importantă: „În 1961 a 
fost ultimul an în care a existat un 
raport de înlocuire al populației.”

Tudorel Andrei – președintele 
INS, declara următoarele: „Miza 
acestui recensământ este una 
dublă: să ne îndeplinim obligațiile 
de stat membru al UE, dar, în 
egală măsură, să dezvoltăm ca-
pacitatea institușiilor publice 
din România pentru a calcula 
populația rezidentă nu numai 
la nivel național, ci la nivelul UAT 
(Unităților Administrativ Terito-
riale) pe variabilele importante 
la nivelul fi ecărui an.” De aseme-
nea, a fost subliniat faptul că este 
primul recensământ realizat în 
România în format digital, fără fo-
losirea hârtiei.

Prima şedinţă a Consiliului de 
Comunicare şi Transparenţă
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Cătălin-Zamfi r Manea, reprezen-
tant al minorității rome în Par-
lament, și de asemenea repre-
zentant al Grupului Parlamentar 
al minorităților naționale în CCT, 
a fost ales vicepreședinte al CCT. 
Dumnealui a subliniat „necesi-
tatea ca populația din mediul 
rural să fi e intens susținută în în-
sușirea tehnologiei în vederea 
auto recenzării online cu succes”.

Ioan-Aurel Pop – Președintele 
Academiei Române, declara ur-
mătoarele în cadrul CCT: „Or-
ganizarea Recensământului 
Populației și Locuințelor este o 
activitate extrem de importantă 
în viața unui stat. Este extraor-
dinar de important ca acest re-
censământ să fi e o reușită, iar 
rezultatele sale să servească la 
buna funcționare a vieții publice 
a României.”

Marian Preda, președintele Con-
siliului Statistic Național, rector 
al Universității din București, în 
calitatea sa de reputat sociolog 
sublinia faptul că „deși în rândul 
populației există un procent îngri-
jorător de analfabetism funcțio-
nal, totuși acest fapt nu trebuie 
să constituie un impediment în 
buna desfășurare și implementa-
re a recensământului. În procesul 
de desfășurare și implementare a 
RPL, populația trebuie să recep-
teze un mesaj pozitiv din două 
perspective. Prima, prin prisma 
accesului la informații cât mai 
exacte și de bună calitate oferite 
publicului de către organizatorii 
recensământului, și cea de a doua 
prin prisma faptului că populația 
are nevoie să înțeleagă că infor-
mațiile furnizate prin participare 
la recensământ sunt în avantajul 
comunității.”
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Președinte al Academiei Române 
din 2018, al cărui membru este 
din 2010. Fost rector al Universi-
tății Babeș-Bolyai din Cluj timp 
de două mandate, între 2012 și 
2020, academicianul Ioan-Aurel 
Pop a fost cel mai tânăr membru 
al Academiei Române, la vârsta 
de 46 de ani.
Este autor și coautor al peste 70 
de cărți în 12 țări de pe 3 conti-
nente, și peste 500 de studii și ar-
ticole. 
A fost decorat, printre altele, 
cu Ordinul Național „Steaua 
României” în grad de Cavaler și 
cu Ordinul „Coroana României” în 
grad de Comandor.

președintele Academiei Române

Academician

IOAN-AUREL POP

Este extraordinar de important 
ca acest recensământ să fi e o 
reușită, iar rezultatele sale să 
servească la buna funcționare 
a vieții publice a României

“

“Ioan-Aurel Pop



SI

www.recensamantromania.ro

5

președintele Institutului Național de Statistică

Este licențiat în economie și 
matematică, profesor universitar 
la Academia de Studii Economice 
din Bucuresti. Are un doctorat 
în economie și s-a specializat în 
aplicarea metodelor cantitative 
în studiul fenomenelor din eco-
nomie urmând cursurile de stu-
dii aprofundate în econometrie și 
economie matematică la Univer-
sitatea de Stiinte Sociale din Tou-
louse/ Franța.
Începând cu 18 ianuarie 2013 este 
președintele Institutului Național 
de Statistică. 
Tudorel Andrei este membru al 
Comitetului Sistemului Statistic 
European. Pe perioada exercitării 
mandatului României de memb-
ru al Comisiei de Statistică - ONU 
(2016-2019), Tudorel Andrei a ocu-
pat poziția de vicepreședinte în 
cadrul Biroului Comisiei de Statis-
tică ONU al sesiunilor plenare 
din 2018 și 2019. În semestrul 1 al 
anului 2019, Tudorel Andrei a fost 
președintele Grupului de lucru 
Statistica al Consiliului Uniunii 
Europene în contextul exercitării 

de către România a Președinției 
rotative a Consiliului UE și mem-
bru al Grupului de Parteneriat 
al Sistemului Statistic European 
(2018-2019).

TUDOREL ANDREI
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Profesor universitar și sociolog, 
Marian Preda este rectorul Uni-
versității din București și a fost 
președintele Senatului Universi-
tății din București în mandatul 
2015-2019.  
Marian Preda face parte din prima 
serie de studenți în sociologie de 
după Revoluția din 1989, urmând, 
apoi, mai mai multe stagii de for-
mare în străinătate. A fost preșe-
dintele Comisiei Prezidențiale 
pentru Analiza Riscurilor Sociale 
si Demografi ce și al Societății 
Sociologilor din România. Din 
2016 este președintele Consiliului 
Statistic Național al Institutului 
Național de Statistică.
Autor și coautor a 26 de cărți, a 
publicat numeroase articole, din-
tre care 11 sunt indexate Web of 
Science – Clarivate. 

președintele Consiliului Statistic Național

MARIAN PREDA

informațiile furnizate prin 
participare la recensământ 
sunt în avantajul comunității

“

“Marian Preda
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Consilier, Departamentul Politici Economice şi Sociale, 
Administraţia Prezidenţială

Şi-a început cariera în admini-
straţia publică în 2007 la Ministe-
rul Agriculturii şi Dezvoltării Ru-
rale (MADR), pe post de consilier 
pentru afaceri europene. Este eco-
nomist, absolventă a programului 
universitar de master „Manage-
mentul fondurilor structurale” al 
Academiei de Studii Economice 
din Bucureşti şi licenţiată în relaţii 
economice internaţionale la Uni-
versitatea Româno-Americană.
Din decembrie 2020, este consili-
er la Departamentul Politici Eco-
nomice şi Sociale din cadrul Ad-
ministraţiei Prezidenţiale, unde 
contribuie la întocmirea de ana-
lize şi sinteze cu privire la politicile 
publice din domeniul economic 
şi social.

IRINA RUXANDRA GEORGESCU

Recensământul este o cercetare 
statistică de amploare, des-
fășurată la nivelul populației 
rezidente dintr-o țară (populația 
care trăiește efectiv pe teritoriul 
tării respective).

INFO RECENSĂMÂNT

i
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Kelemen Attila este la primul 
mandat de deputat în Parlamen-
tul României. Este de profesie in-
giner construcții civile, industriale 
și agricole. 
A absolvit programele de licență 
și masterat ale Facultății de Con-
strucții din cadrul Universității 
Tehnice din Cluj-Napoca. Face 
parte din Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 
și din cea pentru antreprenoriat şi 
turism.  

deputat UDMR 

KELEMEN ATTILA

Recensământul oferă statistici 
despre structura demografi că 
și socio-economică a populației, 
gospodării, fond locativ, condiții 
de locuit și clădirile în care sunt 
situate locuințele. 

INFO RECENSĂMÂNT

i
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deputat USR

Alin Gabriel Apostol este la pri-
mul mandat de deputat și este de 
profesie informatician. A absolvit 
Facultatea de Matematică și un 
Master de Informatică Aplicată 
la Universitatea din București, 
înainte de a pleca în Franța, unde 
a locuit, alături de familie, timp de 
3 ani.
Este membru al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amena-
jarea teritoriului, din Camera De-
putaților.

ALIN-GABRIEL APOSTOL

Scopul fundamental al recensământului 
este acela de a produce statistici care să 
ofere informații esențiale și de calitate 
pentru politicile publice, naționale și 
locale, în domeniul economic și social, 
inclusiv pentru dezvoltarea umană.

INFO RECENSĂMÂNT

i
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Deputat la primul mandat, 
Alexandru-Iulian Muraru este 
doctor în științe politice, profe-
sor asociat și cercetător științifi c 
la Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi și consilier onori-
fi c al premierului Nicolae Ciucă - 
Reprezentant Special al Guvernu-
lui României pentru Promovarea 
Politicilor Memoriei, Combaterea 
Antisemitismului și a Xenofobiei.
Alexandru-Iulian Muraru este au-
tor al două cărți despre monarhie 
și a zeci de studii și articole publi-
cate în țară și străinătate.

deputat PNL

ALEXANDRU-IULIAN MURARU

Cum ne va îmbunătăţi viaţa de zi cu zi recensământul? 
Câteva exemple concrete în acest sens se pot referi la 
distanțele parcurse până la școală sau spital, furnizarea 
efi cientă de resurse energetice, oportunitățile de 
creare de locuri de muncă sau potențialul forței de 
muncă din cadrul unei comunități 

INFO RECENSĂMÂNT

i
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deputat PSD

Vicepreședinte al Camerei De-
putaților, deputat la primul man-
dat în Parlamentul României, 
Ana-Maria Cătăuță este licențiată 
a  Facultății de Științe Politice din 
cadrul Universității din București. 
În trecut, a fost director de ca-
binet al Președintelui Senatului 
României și consultant al Băncii 
Mondiale.

ANA-MARIA CĂTĂUȚĂ

Participarea la recensământ este o 
îndatorire cetățenească pe care o 
îndeplinim fi ecare pentru comunitatea 
în care trăim, deoarece cu toții ne dorim 
un viitor mai bun pentru noi și generațiile 
următoare

INFO RECENSĂMÂNT

i
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Este membru fondator al par-
tidului AUR (Alianța pentru 

Unirea Românilor). A absolvit Co-
legiul Național “Ana Aslan” din 
Timi șoara și a urmat cursuri de 
management și afaceri la Fair-
fi eld School of Business din Croy-
don, Marea Britanie.
Și-a început activitatea civică în 
2016 și a organizat, de-a lungul 
timpului, mai multe acțiuni și 
proteste, fi ind un militant pentru 
reîntregirea națională și dreptu-
rile românilor din afara granițelor 
țării.
Este dedicat apărării drepturilor 
românilor din Harghita și Covas-
na, protejarea resurselor naturale 
și minerale ale României, reintro-
ducerea istoriei naționale în curri-
cula școlară, valorifi carea dias-
porei în care a trăit aproape 11 ani.

deputat AUR

CIPRIAN-TITI STOICA

Formularul de preînregistrare este 
primul pas în efectuarea autorecenzării 
online şi este completat de o singură 
persoană din gospodărie, pentru toți 
membrii gospodăriei.

INFO RECENSĂMÂNT

i



SI

www.recensamantromania.ro

13

deputat din partea grupului minorităților

Este deputat ales la nivel națio-
nal din partea minorității rome. 
În prezent ocupă funcția de vice-
preşedinte al Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi pro-
blemele minorităţilor naţionale, 
și este membru al Comisiei pen-
tru învățământ a Camerei Dep-
utaților. De asemenea, deputa-
tul Catalin Zamfi r Manea, este 
președintele Subcomisiei parla-
mentare pentru respectarea și 
apărarea drepturilor și libertăților 
cetățenilor români aparținând 
minorității rome. Este absolvent 
al cursurilor postuniversitare ale 
Colegiului Național de Apărare din 
cadrul Universității Naționale de 
Apărare „Carol I” și licențiat în ști-
inte politice al Fa cultății de Științe 
Politice din cadrul Școlii Naționale 
de Studii Politice și Administrative 
din București. Deputatul Cătalin 
Zamfi r Manea, este prim-vice-
președintele Partidei Romilor 
Pro-Europa și membru al Grupu-
rilor parlamentare de prietenie cu 

statele: Regatul Danamarcei, Re-
publica Arabă Egipt, Marele Ducat 
de Luxemburg și India.

CĂTĂLIN ZAMFIR MANEA
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Absolventă a Universității Po-
litehnica București – Facultatea 
Ingineria și Managementul Siste-
melor Tehnologice și a Universi-
tății Spiru Haret – Facultatea de 
Relații Internaționale și Studii Eu-
ropene, Cristina Mihai s-a alăturat 
Camerei de Comerț și Industrie a 
României (CCIR) în anul 2010, iar 
începând cu 2014 coordonează 
activitatea Direcției de Relații In-
terne și ICC România.
În cei aproximativ 12 ani de carieră 
în cadrul CCIR, Cristina a deținut 
diferite funcții de management 
pe zona de reprezentare și comu-
nicare publică, relații externe, or-
ganizare evenimente și protocol, 
proiecte europene și informații 
de afaceri, contribuind la conso-
lidarea profi lului organizațional 
în benefi ciul mediul de afaceri 
românesc. 

reprezentant al Camerei de Comerț și Industrie

CRISTINA MIHAI 

Majoritatea politicilor publice benefi ciază de pe 
urma rezultatelor recensământului. Acestea pot fi , de 
exemplu: politicile sociale, familiale, politicile privind 
migrația, politicile de dezvoltare a mediului rural, 
politicile economice sau politicile privind sprijinul 
statului pentru minoritățile etnice și cultele religioase

INFO RECENSĂMÂNT

i
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reprezentant al Academiei Române

Vasile Ghețău este profesor aso-
ciat la Facultatea de Sociologie și 
Asistență Socială a Universității 
București. 
Pe plan internaţional, Vasile Gheţău 
a fost numit, în 1982, consultant al 
ONU. Cu o vastă operă ştiinţifi că, 
a publicat 6 cărți și două cursuri 
universitare, peste 150 de studii și 
articole în reviste de specialitate 
românești și străine. 
A fost membru al Comisiei Cen-
trale pentru Recensământul 
Populației și al Locuințelor din 
anul 2011.  Misiuni de consul-
tant/observator internațional în 
probleme de recensăminte ale 
populației din partea Depar-
tamentului de Cooperare Teh-
nică pentru Dezvoltare al ONU, 
Consiliului Europei și Consiliului 
European în Republica Benin, 
Rwanda, Kosovo, Macedonia de 
Nord, Republica Moldova. Mem-
bru ales al organizațiilor științi-
fi ce: Uniunea Internațională pen-
tru Studiul Științifi c al Populației 
(IUSSP) (din anul 1974); Asociația 
Internațională a Demografi lor 
de Limbă Franceză (AIDELF) 
(din anul 1977; membru fonda-

tor); Asociația Europeană pen tru 
Studiul Populației (EAPS) (din 
anul 2002); Societatea Britanică 
pentru Studiul Populației (BSPS) 
(din anul 2001); Asociația pentru 
Populație din America (din anul 
2007).

VASILE GHEȚĂU
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Conducător ştiinţifi c de 
doctorat în domeniul “In-
ginerie mecanică”, Univer-

sitatea Politenica din București, 

Facultatea de Inginerie Indus-
trială şi Robotică, Departamen-
tul de Rezistență a Materialelor, 
Anton Hadăr este vicepreşe-
dinte al Senatului UPB, preşe-
dinte al F.N.S “ALMA MATER” şi 
vicepreşedinte al C.N.S “CARTEL 
ALFA”. Prof. univ. dr. ing. Hadăr 
este reprezentant al României 
în cadrul “Higher Education & 
Research Standing Committee” 
– HERSC, membru titular al Aca-
demiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România şi membru corespon-
dent al Academiei de Ştiinţe 
Tehnice din România. De aseme-
nea, este Doctor Honoris Causa 
la şapte universităţi de stat din 
România. Are peste 40 premii, 
medalii şi diplome primite la sa-
loane de invenţii: 23 medalii de 
aur, 9 medalii de argint, 6 premii 
speciale, etc. Deține 14 brevete 
de invenţie plus un brevet inter-
naţional aplicat în cadrul unei 
companii din Italia.

reprezentant al Federației Naționale Sindicale ”Alma Mater”

Prof. univ. dr. ing. 

ANTON HADĂR
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director executiv al Fundației Agenția de dezvoltare 
comunitară „Împreună”

Gelu Duminică este doctor în so-
ciologie și director executiv al 
Fundației Agenția de dezvoltare 
comunitară „Împreună”. Din 2013 
este profesor asociat al Facultății 
de Sociologie și Asistență Socială a 
Universității din București.
A fost membru al Comisiei 
Prezidențiale pentru Analiza Riscu-
rilor Sociale și Demografi ce și al 
Consiliului Economic și Social (ca 
reprezentant al societății civile).

GELU DUMINICĂ

Fiecare dintre noi trebuie să completăm în întregime 
chestionarul de recenzare. În funcție de situația fi ecăruia, 
chestionarul poate să difere ca mărime. Navigarea 
prin chestionarurmează anumite reguli, fi ecare dintre 
noi trebuind să răspundem numai la întrebările 
corespunzătoare propriei situații demo-socio-economice.

INFO RECENSĂMÂNT

i
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Vasilica Ciucă este doctor în ști-
ințe economice din 2003, titlu 
obținut la Academia de Studii 
Economice din București. Deține 
titlul de inginer chimist ca urmare 
a absolvirii Universității Politeh-
nica din București. În calitate de 
profesor asociat a predat cursuri 
de econometrie, politici sociale și 
de ocupare sau software design 
la Universitatea din Pitești, Uni-
versitatea „Valahia” din Târgov-
iște, Universitatea „Alma Mater” 
din Sibiu, Universitatea din Pitești 
și Universitatea „Spiru Haret” din 
București.

director general al Institutului Național de Cercetare 
Științifi că în Domeniul Muncii și Protecției Sociale

VASILICA CIUCĂ

În cazul persoanelor minore, completarea 
chestionarului de recensământ în 
perioada de autorecenzare poate fi  
făcută de către unul dintre părinți, de 
tutorele legal sau persoana majoră la 
care este în grijă.

INFO RECENSĂMÂNT

i
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reprezentant al Institutului pentru Politici Publice

Este absolventă a Universității New 
York cu un Masterat în Relații In-
ternaționale și Studii Politice. Ex-
periența sa profesională include 
un mandat la Parlamentul Euro-
pean, în calitate de consilier, și mai 
mulți ani la multinaționalele din 
România, în calitate de manager.
În prezent este Coordonator de 
Programe la Institutul pentru 
Politici Publice, unul dintre cele 
mai reputabile think-tank-uri din 
România. Vorbește fl uent engleza 
și franceză.

ALEXANDRA JOHARI

Putem să alegem limba în care 
completăm datele pentru recensământ. 
Chestionarul de recensământ este 
disponibil în mai multe limbi ale 
minorităților etnice, precum și în limba 
engleză

INFO RECENSĂMÂNT

i
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Bogdan Stan  este licențiat în 
drept și a ocupat, în perioada 
2007 – 2019, diferite funcții în 
cadrul Agenției Naționale de In-
tegritate. Între anii 2015 și 2019 a 
exercitat funcția de Președinte al 
Agenției Naționale de Integritate.

reprezentant al Societății Române de Radiodifuziune

BOGDAN STAN

Pentru situațiile în care anumie persoane 
nu se afl ă la reședința obișnuită sau 
sunt plecate din țară pe perioada 
recensământului, este prevăzută auto-
recenzarea online

INFO RECENSĂMÂNT

i
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reprezentant al Societății Române de Televiziune

Conferențiar universitar la Facul-
tatea de Comunicare și Relații 
Publice, unde predă din 1995, Ion 
Stavre este doctor în fi lm și media 
la Universitatea Națională de Artă 
Teatrală și Cinematografi că “I.L. 
Caragiale” din București. 
Din septembrie 1991 lucrează la 
televiziunea publică, unde este 
producător de emisiuni politice. 
A realizat și difuzat peste 3000 de 
reportaje, 50 interviuri și documen-
tare. 
Ion Stavre este autor al mai multor 
cărți și este președintele comisiei 
de etică a SNSPA, din 2013.

ION STAVRE

Numărul de înregistrări pe o singură 
adresă de e-mail este nelimitat. Cel mai 
important aspect este ca adresa de e-mail 
să fi e una validă, iar membrul gospodăriei 
care se ocupă de autorecenzare să aibă 
acces la respectiva adresă de e-mail

INFO RECENSĂMÂNT
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Licențiat în economie, Dan Popa 
are o experiență de presă de 30 
de ani, fi ind specializat pe dome-
niul fi nanciar-bancar. A lucrat în 
radio, televiziune și în presa scrisă, 
publicând în toți acești ani peste 
2.000 de articole în publicații din 
țară și din străinătate. 

jurnalist Hotnews

DAN POPA

Autorecenzarea în sine nu este 
obligatorie, însă este una dintre cele 
două metode (alături de recenzarea 
prin interviu față în față) prin care se 
poate îndeplini obligația cetățenilor de a 
răspunde la recensământ

INFO RECENSĂMÂNT
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jurnalist RFI

Absolvent al Academiei de Stu-
dii Economice din București, 
Constantin Rudnițchi este jurna-
list economic cu o experiență de 
peste 30 de ani. A făcut parte din 
echipa care, în anul 1992, a lansat 
în România publicația cu profi l 
economic Capital. În acest mo-
ment, este realizator al mai mul-
tor emisiuni la RFI România și la 
Profi t News TV. De asemenea, are 
colaborări permanente cu reviste-
le Dilema Veche și NewMoney. În 
ultimii ani, are colaborări cu Ra-
dio România Actualități, Europa 
FM, BBC România, Mix FM, TVR1, 
TVR2, The Money Channel, Ante-
na 1, Realitatea TV, N24 și publi-
cațiile Revista 22, Reporter Global, 
Economistul.  

CONSTANTIN RUDNIȚCHI 

Mărimea chestionarului diferă în funcție de numărul 
câmpurilor (întrebărilor) pre-completate ca urmare a 
extragerii prealabile a acestora din sursele administrative, 
precum și de situația demo-socio-economică a fi ecărei 
persoane. Timpul mediu de completare pentru o 
persoană poate să varieze între 4 și 14 minute

INFO RECENSĂMÂNT
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Rector al Academiei de Studii Eco-
nomice din București (2016 - pre-
zent), doctor în economie, Nicolae 
Istudor a fost distins cu Ordinul 
Naţional „Serviciul Cre dincios” în 
grad de cavaler acordat de către 
Președintele României. Profesor 
universitar doctor la ASE, Depar-
tamentul de Economie Agroa-
limentară și a Mediului, Nicolae 
Istudor a fost, în perioada aprilie 
2004 – ianuarie 2005, și secretar 
de stat la Ministerul Agricultu-
rii, Pădurilor și Dezvoltării Rura-
le. Nicolae Istudor are o bogată 
activitate publicistică; în calitate 
de autor și co-autor a realizat 14 
cărţi de specialitate, 16 articole 
cotate ISI, peste 50 de articole 
publicate în reviste de specialitate 
și a participat la peste 60 confe-
rințe naționale și internaționale. 
A primit distincția de Doctor Ho-
noris Causa din partea a patru 
universități și cea de Cetățean de 
Onoare al Municipiului București 
și al Municipiului Buzău. 

rector al Academiei de Studii Economice

NICOLAE ISTUDOR



SI

www.recensamantromania.ro

25

Academician

director al Institutului de Cercetare a Calității Vieții

Membru titular al Academiei 
Române din 2019, academicianul 
Cătălin Zamfi r a fost membru co-
respondent al Academiei Române 
din anul 1991. A reconstituit Aso-
ciaţia Română a Sociologilor în 
1990, al cărui preşedinte a fost în 
prima perioadă și a fost reales la 
conducerea Asociației în 2009.
Între 28 iunie 1990 și 30 aprilie 
1991, a fost ministrul Muncii și Pro-
tecției Sociale.
A publicat 19 cărţi ca autor, 23 vo-
lume coordonate, o carte tradusă 
în străinătate, opt cărţi de coau-
tor, 20 de publicaţii în străinătate, 
din care cele mai multe cărţi co-
lective. Este autor al unui Dicţio-
nar de sociologie şi al unei En-
ciclopedii a dezvoltării sociale, 
89 de studii apărute în reviste 
de specialitate. Academicianul 
Cătălin Zamfi r este Doctor Hono-
ris Causa al Universităţii de Vest 
din Timişoa ra, al universităţilor 
din Craiova, Constanţa, Oradea și 
Târgu Jiu.

CĂTĂLIN ZAMFIR
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Este membru titular al Academiei 
Române din 2013. Este directo-
rul Institutului de Prognoză Eco-
nomică din Academia Română 
(din 1998), fondator al revistei 
Romanian Journal of Econo mic 
Forecasting (din 2007 prima re-
vistă ISI pentru economie din 
România) și coordonator de doc-
torat la Școala de Studii Avansate 
a Academiei Române (din 2001). 
În 2000 a fost ministrul Muncii 
și Protecției Sociale, iar în perio-
ada 2010-2019 a fost membru 
al pri mului Consiliu Fiscal din 
România. Este președintele Con-
siliului Științifi c al Institutului de 
Studii Financiare (din 2019).  

Academician

director Institutul de Prognoză Economică

LUCIAN LIVIU ALBU

Autorecenzarea asistată este acțiunea 
prin care înregistrarea informațiilor 
cuprinse în programul de observare 
al recensământului pentru o anumită 
unitate statistică este efectuată de către 
persoana însăși, cu sprijinul unui recenzor
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reprezentant al Institutului pentru Studierea Problemelor 
Minorităților Naționale 

Kiss Tamás este sociolog și de-
mograf, membru în Consiliu Ști-
ințifi c al Institutului pentru Stu-
dierea Problemelor Minorităților 
Naționale. În 2009 a obținut titlul 
de doctor în Științe Literare la Uni-
versitatea din Pécs (Ungaria), ab-
solvind anterior științe politice și 
sociologie. 
Printre publicațiile scrise se 
numără: „Perspectivă administra-
tivă? O analiză comparativă a dis-
cursului demografi c maghiar din 
România” și „Incluziune și exclu-
ziune: Studii de caz asupra comu-
nităților de romi din România”.

KISS TAMÁS 

Pot apela la autorecenzarea asistată toate persoanele 
care au nevoie. Aceste persoane pot fi  cele care nu au 
acces la internet și/sau dispozitive pentru a completa 
online chestionarul de recenzare sau cele care nu 
posedă competențele digitale necesare autorecenzării 
online

INFO RECENSĂMÂNT
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Lacziko Enikő Katalin ocupă în 
prezent funcţia de secretar de 
stat în cadrul Departamentului 
pentru Relaţii Interetnice, insti-
tuția specializată a Guvernului 
României în ceea ce priveste 
drepturile minorităților și iden-
titatea etnică, lingvistică, cultu-
rală și religioasă a cetățenilor care 
aparțin minorităților naționale. 
După absolvire, fi ind licențiată 
în drept, și-a început cariera la 
Camera Deputaților în funcția de 
consilier juridic, dobândind expe-
riență în proceduri legislative și 
redactare de legi, mai ales în do-
meniul culturii.

secretar de stat al Departamenului pentru Relatii Interetnice 

LACZIKO ENIKŐ KATALIN

Toate întrebările cuprinse în RPL2021 
trebuie să fi e completate corespunzător 
cu situația particulară a fi ecărei persoane. 
Întrebările din cadrul (RPL2021) sunt 
concepute astfel încât să nu aducă 
atingere niciunei categorii de persoane

INFO RECENSĂMÂNT
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secretar de stat al Departamentului pentru Românii de 
Pretutindeni

Gheorghe Florin Cârciu a fost nu-
mit Secretar de stat al Departa-
mentului pentru Românii de Pre-
tutindeni în data de 5 ianuarie 
2022 de către premierul României, 
Nicolae-Ionel Ciucă. 
Antreprenor, cu o experiență de 
peste 20 ani în domeniul con-
strucțiilor, Gheorghe Florin Cârciu
și-a desfășurat activitatea pro-
fesională în Franța, începând cu 
1992, asigurând coordonarea com-
paniilor sale, cu responsabilități în 
zonele de dezvoltare de proiecte, 
administrativă, tehnică, gestiune 
fi nanciară și de personal. 
Gheorghe Florin Cârciu este ab-
solvent al Facultății de Știinte Eco-
nomice, Universitatea Europeană 
Drăgan din Lugoj, și deține o diplo-
ma de licență în Finanțe-Bănci.

GHEORGHE FLORIN CÂRCIU

Refuzul de a oferi informații sau furnizarea 
de date incomplete sau eronate în cadrul 
procesului de recenzare constituie 
contravenții care pot fi  sancționate cu 
amendă între 1.000 și 3.000 lei

INFO RECENSĂMÂNT

i



www.recensamantromania.ro

SI

30

Este antreprenor în industria poli-
grafi că, prelucrare lemn/metal şi 
construcții. Este activist și lider în 
mișcarea patronală din România, 
încă din anul 1990, organizator/
fondator al mai multor organizații 
patronale reprezentative şi con-
sultant în structura Comi siei Eu-
ropene pe probleme de Sănătate 
și Securitate Ocupațio nală. În pre-
zent este vice-preșe dinte în Con-
federația “PATRONATUL ROMÂN”. 
Ofi țer superior în rezervă (pen-
sionar militar) MapN la limită 
de vârstă cu stagiul complet, în 
specialitatea Construcții. Ultima 
funcție deţinută a fost de inginer 
șef, prim locțiitor la comanda unei 
Mari Unități de construcții din 
Brașov. În această calitate a par-
ticipat la lucrările de edifi care  a 
numeroase obiective industriale, 
energetice, lucrări de drumuri și 
poduri, obiective militare etc. 

reprezentant Confederația Patronatul Român

ADRIAN IZVORANU

Din momentul transmiterii chestionarului 
online, nu se mai pot face modifi cări 
ulterioare. Se poate reveni asupra 
chestionarului numai dacă nu a fost 
apăsat butonul „Finalizare”
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Prima şedinţă a Consiliului de Comunicare şi Transparenţă

GALERIE FOTO
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Consiliul de Comunicare și Trans-
parență, este înfi ințat portivit 
proiectului de lege a RPL2021, ca 
organ consultativ pe lângă INS, 
cu rolul de a asigura transparența 
totală și o comunicare completă 
și neutră a informațiilor ce privesc 
recensământul. 

Consiliul are următoarele atribuții:
a) promovează recensămân-
tul și comunică opiniei publice 
principalele caracteristici ale re-
censământului, modalităţile de 
organizare şi de recenzare, drep-
turile şi obligaţiile ce revin per-
soanelor, modalităţile de disem-
inare și semnifi cația rezultatelor 
provizorii şi a celor defi nitive;
b) asigură transparența modu-
lui de lucru în ceea ce privește 
pregătirea și desfășurarea re-

censământului sub aspectul re-
spectării deontologiei profesio-
nale pe parcursul desfășurării 
recensământului;
c) susține efectuarea recensămân-
tului, mobilizează populația prin 
mesaje și apariții în mass-media.

Astfel, compus dintr-un număr 
de 27 membri și prin reputația de 
neconstat a membrilor săi, Con-
siliul reprezintă un factor puternic 
de cerifi care a calității activităților 
desfășurate pentru ducerea la 
bun sfârșit a recensământului, 
asigurând totodată că întregul 
demers științifi c și organizațional 
nu are decât un scop strict sta-
tistic, care se concretizează în in-
formații statistice ce stau la baza 
unor măsuri economice și sociale 
corecte și documentate.



Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor runda 2021
14 martie - 15 mai 2022 - autorecenzare online
16 mai – 17 iulie 2022 - colectarea datelor de către 
recenzori, prin interviuri faţă în faţă


