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1. PREZENTAREA GENERALĂ A RECENSĂMÂNTULUI
În perioada martie - iulie 2022 se desfăşoară, etapizat, pe întreg teritoriul României,
RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI LOCUINŢELOR RUNDA 2021 (RPL2021).
Recensământul populației și locuințelor este o cercetare statistică de mare anvengură, care are
ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale naționale și europene, sub forma unor
indicatori statistici, în condiții de calitate, privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei
rezidente, a structurii demografice şi socio-economice, date referitoare la gospodăriile populaţiei,
precum şi la fondul locativ, condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează
locuinţele.
Realizat la intervale de timp regulate, de obicei la 10 ani, recensământul populației și locuințelor
oferă posibilitatea, printr-o cercetare unică, exhaustivă, a numărării oficiale a populaţiei cu
reședința obișnuită pe teritoriul unei ţări şi în cele mai mici diviziuni geografice ale sale
caracterizate printr-un set de caracteristici demografice, sociale și economice ale populaţiei și a
colectării datelor necesare pentru producerea informațiilor statistice referitoare la stocul de
locuinţe și condițiile de locuit ale populației rezidente.
România, ca stat membru al Uniunii Europene, este obligată să efectueze recensământul populației
și al locuințelor la o dată de referință aleasă în cursul anului 2021, iar această dată de referință a
fost aleasă ca fiind ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021. Recensământul populației și locuințelor
din runda 2021 este denumit, generic, RPL 2021.

1.1 Legislația națională și europeană în domeniu
În România, recensământul populației și locuințelor runda 2021 este reglementat de Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului
Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021, aprobată cu completări și modificări
prin Legea nr.178/2020, cu modificările și completările ulterioare și de alte 4 Hotărâri de
Guvern:

5
www.recensamantromania.ro

Institutul Naţional de Statistică, B-dul. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti, cod 05070

Institutul Naţional de Statistică
Unitatea de Coordonare şi Implementare a
Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2021
www.recensamantromania.ro

•

Call Center: 0314338300
email: rpl2021@insse.ro

H.G. nr.733/2020 privind componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Unității de
coordonare și implementare a recensământului, respectiv ale unităților județene de
implementare a recensământului;

•

H.G. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării
recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor
pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor
din anul 2021, modificată prin H.G. nr. 145/2022 privind modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli
necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021,
precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației
și locuințelor din România în anul 2021;

•

H.G. nr. 143/31.01.2022 privind forma și conținutul instrumentarului recensământului
populației și locuințelor din România în anul 2021, publicat în Monitorul Oficial nr.
102/01.02.2022;

•

H.G. nr. 144/31.01.2022 privind aprobarea specificațiilor tehnice pentru transmiterea
datelor din sursele administrative pentru efectuarea recensământului populației și
locuințelor din România în anul 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 102/01.02.2022;

Realizarea recensământului populației și locuințelor runda 2021 respectă prevederile altor acte
legislative adiacente, cum ar fi :
•

Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr.226/2009, cu modificările
şi completările ulterioare

•

H.G. nr.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

•

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679
al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie
a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecţia datelor)
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Realizarea recensămintelor populaţiei şi locuinţelor la nivelul statelor membre ale Uniunii
Europene este guvernată de un set de regulamente europene care reglementează o multitudine
de aspecte, precum: anul de referință, sursele de date și tipurile de recensăminte, tematicile care
trebuie acoperite prin recensământ și gradul de detaliere al informațiilor statistice incluse în aceste
tematici, caracteristicile esențiale pe care trebuie să le îndeplinească recensământul, formatul de
transmitere al datelor și termenele la care trebuie realizată transmiterea, conținutul pe care trebuie
să-l aibă Raportul de calitate referitor la realizarea RPL2021 etc.
Regulamentul (CE) nr.763/2008 al Parlamentului European şi al Comisiei din 9 iulie 2008
privind recensământul populaţiei şi locuinţelor reprezintă regulamentul cadru care legiferează
regulile comune la nivelul UE privind furnizarea decenală de date complete referitoare la populație
și locuințe. Acest regulament este completat de alte 4 regulamente de punere în aplicare:
•

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/543 al Comisiei din 22 martie 2017 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor, în ceea ce
privește specificațiile tehnice ale tematicilor și ale defalcărilor lor, publicat în JOL 78 din
23.03.2017;

•

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/881 al Comisiei din 23 mai 2017 de punere
în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
privind recensământul populației și al locuințelor în ceea ce privește modalitățile și
structura rapoartelor de calitate precum și formatul tehnic pentru transmiterea datelor și de
modificare a Regulamentului (UE) nr.1151/2010, publicat în JOL 135 din 24.05.2017;

•

Regulamentul (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de
referință și a programului de date statistice și de metadate privind recensământul populației
și al locuințelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și
al Consiliului, publicat în JOL 105 din 21.04.2017 ;

•

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1799 al Comisiei din 21 noiembrie 2018
privind stabilirea unei acțiuni statistice directe temporare pentru diseminarea tematicilor
selectate ale recensământului populației și al locuințelor din 2021, geocodate la nivel de
griduri de 1 km2, publicat în JOL 296 din 22.11.2018.
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1.2 Obiective generale și specifice
Recensământul populației și locuințelor runda 2021 (RPL 2021) are ca obiectiv prioritar
producerea de statistici oficiale naționale și europene comparabile și complete referitoare la
populație și locuințe, sub forma unor indicatori statistici, în condiții de calitate, privind numărul şi
distribuţia teritorială a populaţiei rezidente, a structurii demografice şi socio-economice, date
referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ, condiţiile de locuit ale populaţiei
şi clădirile în care se situează locuinţele.
Recensământul din runda 2021 din România își propune următoarele obiective specifice, menite
să răspundă cerințelor naționale și europene de date:
Măsurarea populației rezidente a României pe diferite niveluri de agregare și, în special la

-

nivel de unitate administrativ teritorială;
Determinarea unor indicatori statistici care să descrie structura populației rezidente pe

-

diferite caracteristici demografice precum gen, vârstă, stare civilă etc.;
-

Obținerea de statistici care să descrie stocul și structura fondului locativ;

-

Surprinderea, prin indicatori statistici, a schimbărilor care au avut loc în ultimii 10 ani în
numărul și structura gospodăriilor, familiilor și nucleelor familiale din România;
Construirea de statistici europene care să răspundă cerințelor regulamentelor europene

-

din domeniu precum și celor ale Organizației Națiunilor Unite;

1.3 Entități responsabile pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea
recensământului
Responsabilii principali de recensământul populației și locuințelor din runda 2021 sunt:
•

Institutul Național de Statistică responsabil, sub aspect tehnico-metodologic, de
pregătirea, desfășurarea și monitorizarea lucrărilor necesare efectuării recensământului
în concordanţă cu regulamentele Uniunii Europene, precum şi cu normele Comisiei
economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul recensământului
populaţiei şi locuinţelor, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru
Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor (CCRPL2021);
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•

Comisia Centrală pentru Recensământul populației și locuințelor (CCRPL2021)
răspunde de pregătirea, conducerea, coordonarea şi monitorizarea lucrărilor necesare
efectuării recensământului;

•

Comisiile de recensământ județene, municipale, orășenești, ale sectoarelor
Municipiului

București

și

comunale

poartă

răspunderea

pentru

efectuarea

recensământului în bune condiţii pe teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea, conform
instrucţiunilor CCRPL2021;
•

Unitatea de Coordonare și Implementare a Recensământului Populației și
Locuințelor (UCIR) are responsabilitatea pregătirii, organizării și desfășurării
recensământului la nivel național și local;

•

Unitățile Județene de Implementare a Recensământului Populației și Locuințelor
(UJIR) au responsabilitatea organizării și desfășurării recensământului la nivel local;

•

Consiliul de Comunicare şi Transparenţă are un rol esențial în promovarea și
asigurarea transparenței totale a lucrărilor recensământului;

•

Populația, căreia îi revine sarcina de a furniza date corecte și complete privind
caracteristicile urmărite la recensământ pentru determinarea numărului populației
rezidente, numărului nucleelor familiale, a fondului de locuințe și clădiri;

•

Autoritățile și instituțiile publice și furnizorii de date care dețin surse administrative
(baze de date corecte, actuale și complete) furnizarează acele informații care servesc la
construirea variabilelor de recensământ;

•

Mass-media are un rol decisiv în informarea corectă a populației privind necesitatea și
modul de desfășurare a recensământului;

•

Recenzorii sunt responsabili cu colectarea datelor de la populație, de activitatea acestora
și de modul în care vor ști să promoveze necesitatea și importanța acestuia depinzând
cantitatea și calitatea datelor colectate.
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1.4 Caracteristicile generale ale Recensământului populaţiei şi locuinţelor 2021
Recensământul populaţiei şi locuinţelor din runda 2021 (RPL2021) este definit ca un
recensământ combinat, utilizând ca surse de date sursele administrative şi colectarea de la
populaţie asistată de calculator (prin metode multi-modale CAWI-CAPI).

1.4.1 Unități de observare
Acesta acoperă mai multe unităţi de observare (care trebuie să fie recenzate):
-

clădiri (clădiri de locuit și clădiri cu altă destinație decât cea de locuit, dacă există
cel puțin o locuință în acestea);

-

unităţi de locuit (locuinţe şi alte unităţi de locuit, spaţii colective de locuit);

-

gospodării;

-

nuclee familiale;

-

persoane cu reședința obișnuită în România.

1.4.2 Metoda de înregistrare
La Recensământul populației și locuințelor datele se vor înregistra prin 3 metode:
➢ colectare indirectă a datelor de recensământ din surse administrative, prin completarea
răspunsurilor la unele întrebări din chestionarele electronice de către INS cu informaţiile
regăsite în baze de date ale unor instituţii centrale şi locale (surse administrative);
➢ colectare directă de la populaţie prin auto-recenzare on-line;
➢ colectare directă de la populaţie prin interviu faţă-în-faţă asistat de calculator prin
intermediul unui recenzor (utilizând tablete).
În spațiile amenajate la primării pentru autorecenzarea asistată, în special în mediul rural,
persoanele mai puțin familiarizate cu mediul online pot realiza autorecenzarea cu sprijinul unui
recenzor, caz în care înregistrarea se realizează de către persoana însăși, cu sprijinul
recenzorului.
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1.4.3 Sfera de cuprindere
La recensământul populației și locuințelor din runda 2021 se vor înregistra:
•

persoanele prezente – se înregistrează la reşedinţa obișnuită (adică la adresa unde
persoanele au locuit în ultimele 12 luni și și-au petrecut timpul zilnic de odihnă,
indiferent dacă este o locuinţă convențională, o unitatea locuită din necesitate ori un
spaţiul colectiv de locuit);

•

persoanele absente temporar, cetăţenii români sau străini cu reședința obișnuită
în România, plecaţi în țară sau în străinătate pentru mai puțin de 12 luni (fără
intenția de a-și schimba reședința obișnuită), în interes personal, de serviciu, pentru
afaceri, la lucru, la studii etc. Aceste persoane vor fi înregistrate în gospodăriile din
care fac parte, la adresa reședinței obișnuite, pe baza informaţiilor furnizate de către:
a) persoană adultă din gospodărie sau
b) alte persoane: vecini, administrator de imobil etc., în măsura în care acestea
deţin informaţiile respective.

•

cetăţenii români plecaţi în străinătate în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor
consulare româneşti din străinătate vor fi înregistraţi prin Ministerul Afacerilor
Externe, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea şi
desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor, aprobată cu completări și
modificări prin Legea nr.178/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Situaţii particulare:
•

persoanele adulte cu deficienţe fizice sau psihice (care nu pot răspunde singuri) se
vor înregistra pe baza declaraţiilor părinților/celorlalţi membri ai gospodăriei sau ale
persoanelor cu care aceştia convieţuiesc şi a consultării certificatelor de naştere,
respectiv a actelor de identitate, dacă este cazul;

•

persoanele care nu ştiu să citească şi să scrie pot solicita prezenţa unui cunoscut
de-al lor (vecin, rudă etc.) care să le ajute să cunoască şi să înţeleagă conţinutul
chestionarelor, pentru ca, la sfârşitul înregistrării, să poată confirma, veridicitatea
datelor înregistrate, în cunoştinţă de cauză;

•

persoanele de altă cetăţenie ori fără cetăţenie se vor înregistra pe baza propriei
declaraţii şi a consultării documentelor de trecere a frontierei sau permiselor de şedere
în ţară, dacă este cazul;
11
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recenzarea persoanelor care au reședința obișnuită în imobilele aflate în
administrarea unităților aparținând Sistemului Național de Apărare, Ordine
Publică și Securitate Națională, ale Ministerului Justiţiei și a altor unități speciale
se face pe baza unui set de norme speciale, de către persoane nominalizate de
aceste instituții, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea
şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021,
aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.178/2020, cu modificările și
completările ulterioare, şi cu normele specifice elaborate de aceste instituții;

•

recenzarea persoanelor private de libertate se face în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi
locuinţelor din România în anul 2021, aprobată cu completări și modificări prin Legea
nr.178/2020, cu modificările și completările ulterioare, şi cu normele specifice
elaborate de Administrația Națională a Penitenciarelor și de către Ministerul Afacerilor
Interne, iar recenzarea se realizează de către persoanele nominalizate de aceste
instituții;

•

recenzarea cetăţenilor români plecaţi în străinătate în cadrul misiunilor
diplomatice și oficiilor consulare se face de către Ministerul Afacerilor Externe
(MAE), în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.19/2020 privind organizarea şi
desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.
aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.178/2020, cu modificările și
completările ulterioare, şi ale normelor specifice elaborate de MAE.

•

persoanele minore vor fi autorecenzate/ datele vor furnizate recenzorului de unul
dintre părinți, sau în lipsa acestora, de tutorele legal sau de persoana desemnată de
părinți să îngrijească copilul sau copii, membră a gospodăriei, care cunoaște foarte
bine situația minorilor.

•

managerii de caz desemnaţi potrivit prevederilor legale pentru copiii beneficiari de
măsuri de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial organizate de furnizorii
publici de servicii sociale acreditaţi şi de furnizorii privaţi de servicii sociale
acreditaţi au obligaţia de a realiza autorecenzarea on-line a acestora sau, dacă acest
lucru nu este posibil, de a desfăşura interviu proxy cu un recenzor pentru a asigura
recenzarea minorilor.
12
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În vederea înregistrării tuturor cetăţenilor, pentru persoanele care nu au putut fi
găsite la adresele locuințelor din sectorul de recensământ, recenzorii trebuie să
revină la acele adrese pentru a reuşi să ia legătura cu cel puţin unul dintre membrii
gospodăriei care va furniza informaţiile cerute sau, dacă este posibil, va prelua
informaţiile de la alte persoane care pot furniza date pertinente.

1.4.4 Momentul de referinţă al recensământului
Momentul de referinţă al Recensământului populaţiei şi locuinţelor runda 2021 este ora “0” a
zilei de 1 Decembrie 2021.
Datele care se înscriu în chestionarele de recensământ trebuie să se refere la starea de fapt
existentă la ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021, cu excepţia caracteristicilor economice care
se referă la săptămâna anterioară momentului de referinţă (22-28 noiembrie 2021).

Cum se înregistrează datele de recensământ în raport cu momentul de
referință ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021?
PERSOANELE
•

Între momentul de referinţă şi ziua completării chestionarului de recensământ pot
interveni unele modificări ale numărului şi situaţiei familiale a persoanelor din
gospodăriile populației, ca urmare a naşterilor, deceselor, căsătoriilor, schimbărilor de
reşedinţă etc.
Se vor înregistra:
•

copiii născuți înainte de ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021;

•

persoanele decedate după ora “0” din ziua de 1

•

copiii născuți după ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021 (chiar
dacă aceștia fac parte din familiile care participă la recensământ
la data când se completează chestionarul de recensământ);

•

persoanele decedate înainte de ora “0” din ziua de 1
Decembrie 2021.

Decembrie 2021 (întrucât erau în viaţă la momentul de
referinţă al recensământului).

Nu se vor înregistra:
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LOCUINŢE
Între momentul de referinţă şi ziua completării chestionarului de recensământ pot interveni
schimbări şi în ceea ce priveşte situaţia fondului de locuinţe, ca urmare a dării în folosinţă sau
a demolării unor clădiri sau locuinţe.
Se vor înregistra:
•

locuinţele şi clădirile a căror demolare a început după
momentul de referinţă (după ora “0” din ziua de 1 Decembrie
2021), dacă obținerea informațiilor despre acestea este posibilă.

2. Perioada de înregistrare a datelor
În perioada martie – iulie 2022 se desfăşoară recenzarea populaţiei și locuințelor, astfel:
1 februarie –
13 martie 2022

14 martie –
15 mai 2022

•

colectarea indirectă, de către INS, a variabilelor din programul de
observare al recensământului identificate în surse administrative astfel:
➢ Pentru fiecare persoană alocată unei adrese de domiciliu din Registrul
Național de Evidența Persoanelor (RNEP) se completează o serie de
variabile în chestionarul electronic RPL2021, SECȚIUNEA PENTRU
RECENZAREA PERSOANEI, prin preluarea acestora din sursele
administrative disponibile.
• colectarea online a înregistrărilor individuale și a celor referitoare la
gospodării, locuințe și clădiri – autorecenzarea online sau
autorecenzarea asistată.
➢ Persoanele cu reşedinţa obişnuită în România, care doresc să se
autorecenzeze trebuie să se pre-înregistreze. Pre-înregistrarea unei
gospodării este realizată doar de o singură persoană, cea desemnată
ca fiind cap al gospodăriei/persoană de referință, cu înregistrarea tuturor
membrilor gospodăriei, furnizarea completă a tuturor informațiilor
solicitate și cel puțin a unei adrese de email la care se vor primi linkuri
unde pot accesa chestionarele individuale.
➢ Fiecare persoană cu reşedinţa obişnuită în România care s-a preînregistrat trebuie să se autorecenzeze accesând linkul primit pe email
propriul chestionar individual, completat deja parțial cu anumite date
obţinute din surse administrative şi să completeze răspunsurile la toate
întrebările din chestionar.
➢ Dacă persoana fost declarată cap al gospodăriei în faza de preînregistrare, aceasta trebuie să efectueze următoarele acțiuni:
− să completeze răspunsurile la toate întrebările privind

componența

gospodăriei din care face parte;
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− să completeze răspunsurile la toate întrebările din privind locuința în
care gospodăria din care face parte își avea reședința obișnuită la 1
Decembrie 2021;
− să completeze răspunsurile la toate întrebările referitoare la clădirea în
care este amplasată locuința (în cazul clădirilor de locuit individuale).
Pentru clădirile cu mai multe apartamente, întrebările referitoare la
clădirea în care este amplasată locuința sunt adresate numai capilor de
gospodărie din apartamentele cu nr. 1,4,8,11,41,81, dacă acestea există.
16 mai –

•

colectarea în teren prin interviu asistat de calculator, cu ajutorul
tabletelor, a datelor privind clădirile și locuințele, pentru care nu s-a
realizat autorecenzarea online.

•

colectarea în teren prin interviu față-în-față asistat de calculator, cu
ajutorul tabletelor, a informațiilor privind persoanele pentru care nu s-a
realizat autorecenzarea online sau pentru care chestionarul a fost
completat într-o foarte mică măsură în etapa de autorecenzare, cu erori
care fac imposibilă utilizarea acestuia.

17 iulie 2022

3. Definiția reședinței obișnuite
RPL 2021 măsoară populația rezidentă, definită ca fiind totalitatea persoanelor cu cetățenie
română, străină sau fără cetățenie, care au reședința obișnuită pe teritoriul României la momentul
de referință al recensământului.
Reședință obișnuită reprezintă 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 reședința obișnuită în sectorul de recenzare numai persoanele
care:
(a) au locuit la adresa reședinței obișnuite o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni
înainte de momentul de referință – 1 Decembrie 2021;
sau
(b) au sosit la adresa reședinței obișnuite în perioada celor 12 luni care preced data
de 1 Decembrie 2021 (momentul de referință al recensământului), cu intenția de a
rămâne pentru cel puțin un an.
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Situații particulare:
•

persoanele care pe parcursul anului locuiesc în mod obișnuit la mai multe
adrese trebuie să considere reședința obișnuită la adresa unde își petrec cea
mai mare parte a timpului, indiferent dacă aceasta este în altă localitate sau
în străinătate, indiferent dacă acolo își au domiciliul sau nu. Cu toate acestea,
o persoană care lucrează în altă localitate în timpul săptămânii, dar care se
întoarce în weekenduri la adresa familiei sale, trebuie să considere locuința
familială ca fiind reședința obișnuită, indiferent dacă locul său de muncă se află
în altă localitate (din țară sau din străinătate);

•

elevii din învățământul preuniversitar care studiază în altă localitate (din țară
sau din străinătate), stând la cămin, internat, campus, gazdă, indiferent de
frecvența cu care se întorc la reședința obişnuită a familiei, trebuie să
considere reședința obişnuită a familiei ca fiind reședința lor obișnuită și
trebuie să fie înscriși între membrii gospodăriei;

•

studenții din învățământul universitar vor fi recenzați de către recenzori în
localitatea unde se află unitatea de învățământ superior pe care o urmează sau
în localitatea de unde provin (la reședința obișnuită a părinților) în funcție de
locul unde au petrecut durata de timp cea mai lungă în ultimele 12 luni
precedente momentului de referință al recensământului (6 luni și peste).

•

studenții care urmează cursurile în străinătate (locuind în țara în care urmează
cursurile de cel puțin 12 luni sau cu intenția de a rămâne cel puțin 12 luni de la
momentul de referință al recensământului) nu vor fi incluși între membrii
gospodăriei și nu vor participa la recensământul populației și locuințelor
desfășurat în România;

•

persoanele aflate la momentul recensământului (1 Decembrie 2021) întro instituție rezidențială de cel puţin 12 luni sau care se așteaptă că vor sta în
acea instituție rezidențială 12 luni sau mai mult vor considera că au reședința
obișnuită la adresa instituției respective. Cu titlu de exemplu, fără a constitui
o listă exhaustivă, aceste instituții pot fi: centre rezidențiale pentru copii, centre
pentru bătrâni, centre pentru persoane cu dizabilități, spitale și unități de
îngrijire socio-medicală pentru persoane cu boli cronice, penitenciare, unități
militare și cazărmi etc;

•

membrii forțelor armate care își desfășoară activitatea în țară trebuie să
considere că au reședința obișnuită în funcție de locul unde aceștia își
petrec perioada de odihnă, în cazarmă în cazul în care cea mai mare parte a
ultimelor 12 luni precedente datei de 1 Decembrie 2021 și-au petrecut timpul
de odihnă în cazarmă sau la adresa familială, în cazul în care timpul liber (de
odihnă) petrecut în cazarmă este mai mic decât cel petrecut cu familia, la
adresa reședinței obișnuite;

•

marinarii din marina comercială și pescarii care își au reședința obișnuită
în țară, dar care erau pe mare la momentul recensământului (1 Decembrie
16
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2021), inclusiv cei care nu au ca loc de reședință decât bordul navelor, se
consideră că au reședința obișnuită în țară la adresa reședinței obișnuite a
familiei și se înregistrează ca membrii ai gospodăriei familiale din țară, la
adresa reședinței obișnuite a familiei;
•

persoanele fără adăpost, nomazi, vagabonzi și persoanele pentru care nu
există noțiunea de „reședință obișnuită”, vor considera locul de recenzare
ca locul reședinței obișnuite (satul, comuna, orașul în care se realizează
recenzarea);

•

un copil care locuiește în mod alternativ la două adrese de reședință
obișnuită (de exemplu, în cazul copiilor ai căror părinți sunt divorțați) va fi
înregistrat ca având reședința obișnuită la adresa unde a petrecut cea mai
mare parte din timp, din cele 12 luni precedente momentului de referinţă al
recensământului. În cazul în care acesta petrece cu fiecare dintre părinți o
perioadă de timp egală, locul de reședință obișnuită este locul în care copilul
și-a petrecut noaptea recensământului (unde era la ora 0 din data de 1
Decembrie 2021), sau, în mod alternativ, gospodăria în care copilul are
domiciliul legal sau înregistrat;

•

copiii aflaţi zilnic în grija bunicilor (sau a altor rude) vor fi recenzați ca
persoane prezente (dacă bunicii se află în aceeași localitate cu părinții) sau
temporar absente (dacă bunicii se află în altă localitate) în gospodăria părinţilor,
deci nu se înscriu în gospodăria bunicilor;

•

copiii din creşele şi grădiniţele săptămânale se înregistrează prezenţi în
gospodăria părinţilor;

•

elevii care studiază departe de casă trebuie să fie consideraţi temporar
absenţi în gospodăriile din care fac parte, indiferent dacă studiază în ţară sau
străinătate (iar în internatele, la gazdă, în apartamentele închiriate pentru a sta
în timpul săptămânii vor fi consideraţi ca temporar prezenţi);

•

elevii care studiază în aceeaşi localitate în care au reşedinţa obișnuită se
vor înregistra ca prezenţi în gospodărie, indiferent dacă în timpul săptămânii
ei locuiesc la internate, cămine etc. (la internate vor fi consideraţi temporar
prezenţi);

•

persoanele care se află în situație de ședere ilegală sau fără forme legale,
precum și solicitanții de azil și persoanele care au solicitat sau cărora li s-a
acordat statutul de refugiat sau tipuri similare de protecție internațională, care,
la data de 1 Decembrie 2021, erau pe teritoriul României de cel puţin 12 luni
sau se așteaptă că vor rămâne cel puţin 12 luni vor avea reședința obișnuită la
adresa de recenzare, care poate fi o locuință individuală sau o instituție
rezidențială (un spațiu colectiv de locuit).
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PERSOANE
Se vor înregistra:
•

toţi cetăţenii români cu reşedinţa obişnuită în România (indiferent dacă
la momentul recensământului se află în ţară sau în străinătate),

•

persoanele de cetăţenie străină sau fără cetăţenie care au reşedinţa
obişnuită în România, indiferent de motivul stabilirii: refugiaţi, solicitanţi de
azil, solicitanţi de cetăţenie română, străini sosiţi pentru afaceri sau în
interes personal etc.;

•

persoanele cu cetăţenie română, cu domiciliul în România, dar cu
reşedinţa în altă țară pentru o perioadă mai mică de 12 luni;

•

persoanele cu cetăţenie română care fac parte din personalul diplomatic
naţional aflat la post în străinătate,

•

persoanele cu cetăţenie română care sunt membrii forţelor armate
naţionale staţionate în restul lumii,

•

personalul naţional al bazelor ştiinţifice naţionale stabilite în afara teritoriului
geografic al ţării,

•

persoanele de cetăţenie română care sunt membri ai echipajelor navelor
de pescuit, altor nave, aeronave şi platforme plutitoare operând parţial sau
în întregime în afara teritoriului economic.

Nu se vor înregistra:
•

persoanele care nu dețin cetăţenie română din cadrul reprezentanţelor
diplomatice, consulare şi comerciale sau al reprezentanţelor organizaţiilor
internaţionale ȋn România şi nici membrii familiilor acestora;

•

personalul forţelor armate străine care nu dețin cetăţenie română;

•

personalul flotei comerciale navale şi aeriene – cetățeni străini, care, la
momentul de referință al recensământului, se află temporar pe teritoriul
României;

•

persoanele cu cetăţenie română care au domiciliul în România, pentru care
membrii familiilor lor declară că sunt plecați în străinătate din diverse motive
pentru mai mult de 12 luni, cu excepția celor care se înscriu în una dintre
situațiile prezentate mai sus (aceștia vor fi înregistrați numai ca număr);

•

persoanele cu cetăţenie română care au domiciliul în România, care declară
că sunt prezente la adresa de domiciliu pentru mai puțin de 12 luni, având
reședința obișnuită în străinătate (aceștia vor fi înregistrați numai ca număr).
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GOSPODĂRII ȘI NUCLEE FAMILIALE
Se vor înregistra:
•

toţi membrii unei gospodării, având, în general, legături de rudenie, care au
stabilită aceeași adresă pentru reședința obișnuită pentru o perioadă de cel
puțin 12 luni și care, la momentul de referinţă (1 Decembrie 2021), au fost
prezenți sau au absentat de la reședința obișnuită mai puțin de 12 luni;

•

gospodăriile formate dintr-o singură persoană cu reședința obișnuită la
adresa de recenzare sau la altă adresă din țară.

În vederea asigurării recenzării întregii populații rezidente, în sectorul de care răspunde, un
recenzor va realiza interviu față-în-față și va completa chestionare de recensământ CAPI și
pentru următoarele situații particulare, în cazul în care aceste persoane declară că nu au
participat la recensământ completând un chestionar online și vor locui la adresa respectivă,
din sectorul de recensământ, până la finalul perioadei de colectare a datelor:
• gospodăriile formate dintr-o singură persoană care au reședința
obișnuită la altă adresă din țară, persoane care pot fi întâlnite în vizită la
rude, prieteni, în casa de vacanță proprie sau a unor cunoscuți, într-o
garsonieră sau într-o locuință din sectorul de care răspunde recenzorul,
pentru câteva luni, din diferite motive: renovarea casei, examene medicale
într-un oraș mai mare, tratament, persoane singure care combină munca
online cu activități turistice sau de recreere scop în care pot petrece câteva
luni în alte localități decât cele de reședință obișnuită, alte situații similare.
• gospodăriile cu mai multe persoane, dacă declară că la adresa
reședinței obișnuite nu a rămas niciun membru al gospodăriei care
poate oferi informații recenzorului care va vizita acea adresă.
Atenție!
➢ Pentru aceste persoane recenzorul trebuie să completeze un chestionar
nelimitat/infinit, pe copertă trecându-se adresa efectivă a reședinței
obișnuite a persoanelor respective (situată în altă localitate). La
INFORMAȚII DESPRE GOSPODĂRIE aceste persoane se
înregistrează ca fiind temporar absente de la adresa lor de reședință
obișnuită.
LOCUINŢE ŞI CLĂDIRI

Se vor înregistra:

•

toate clădirile de locuit;

• clădirile cu altă destinaţie decât cea de locuit, dacă există cel
puţin o locuinţă în acestea;
•

spațiile colective de locuit (sunt formate din una sau mai multe clădiri, aflate
la aceeași adresă, care sunt destinate a fi locuite, pe perioade diferite de
timp, de către grupuri relativ mari de persoane, în general nelegate între
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ele prin legături de rudenie, de regulă, în scopuri și interese comune și care
pot folosi în comun unele spații și instalați) şi locuinţele din cadrul acestora;
•

clădirile în curs de construcţie ocupate parţial de populaţie;

•

locuinţele ocupate sau neocupate, indiferent de clădirile în care sunt situate
(în clădiri de locuit, în clădiri de locuit în comun de tip hotel sau de tip cămin
sau de tip rezidențial, în clădiri cu altă destinaţie) sau de forma de proprietate;

•

alte unităţi de locuit (spaţii locuite din necesitate, situate în construcţii
provizorii -barăci, colibe etc.-, în construcţii gospodăreşti şi dependinţe
izolate de clădire- bucătării, magazii, garaje etc.-, în dependinţe şi spaţii cu
altă destinaţie din clădire-uscătorii, spălătorii, pivniţe, poduri, ghene etc.- sau
în unele unităţi mobile-vagoane, remorci, şlepuri etc- locuite permanent);

•

clădirile şi locuinţele aflate în proprietatea unor cetăţeni străini, în care
locuiesc cetăţeni români (care au reşedinţa obișnuită în România) sau
străini, numai dacă aceștia au reşedinţa obișnuită în România.

Nu se vor înregistra:
•

clădirile cu altă destinaţie (administrativă, industrială, comercială, socialculturală, agrozootehnică etc.), spaţiile de depozitare, dacă în incinta
acestora nu se află locuinţe sau unităţi de locuit în comun;

•

clădirile situate pe teritoriul României deţinute cu titlu de proprietate de alte
state, administrate de reprezentanţele diplomatice şi consulare ale ţărilor
respective sau de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale, dacă în
cadrul lor nu au reşedinţa obișnuită cetăţeni români.
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1.5. Etapele recensământului
1.5.1. Fazele recensământului populației și locuințelor runda 2021
Recensământul populaţiei şi al locuinţelor este o operaţiune deosebit de complexă, nu atât din
perspectiva obiectivelor urmărite, cât mai ales din cea a multitudinii de activităţi care trebuie
desfăşurate, necesarului de resurse (umane, tehnice, băneşti şi de timp) implicate şi a numărului
de parametrii care trebuie monitorizaţi.
Pentru a se putea desfășura un recensământ este necesară realizarea unui ansamblu de
activități, sub-activități și acțiuni care au ca scop pregătirea din punct de vedere legislativ,
metodologic și administrativ și organizarea din punct de vedere al infrastructurii și al resurselor
necesare.
Etapele parcurse în cazul recensământului populației și locuințelor din runda 2021 sunt
prezentate în următoarea figură:

STUDIU PRELIMINAR

2014-2016

2017

−
−
−

−

Evaluarea rundei
2011
Studierea
experienţei altor
state
Documentare
privind alte tipuri
de recensăminte

PREGĂTIRE

−
−
−
−

Studierea şi analiza
surselor
administrative
existente
Studierea legislației
europene în domeniu
Elaborarea legislației
naționale specifice
Elaborarea strategiei
generale a RPL2021
Conceperea
proiectului de buget
general

IMPLEMENTARE

2019-2020

−

Aprobarea legislaţiei naționale
specifice
Elaborarea legislației naționale
secundare
Achiziţii hard şi soft
Construirea sistemului informatic
RPL2021
Realizarea sectorizării teritoriului
Desfăşurarea recensământului de
probă
Pregătirea campaniei de comunicare și
promovare
Proiectarea instrumentarului

−
−
−
−
−
−
−

2022-2023

2021

2018

−
−
−

−
−
−

Aprobarea legislaţiei
naționale specifice
Organizarea recenzării în
teren
Desfăşurarea Campaniei
de comunicare și
promovare
Desfăşurarea colectării
datelor (on-line şi in teren)
Prelucrarea şi validarea
datelor
Diseminarea rezultatelor

- Informarea opiniei publice
−
−

−

Elaborarea proiectului
de Lege a RPL2021
- Desfășurarea
campaniei de promovare
Consultarea instituţiilor responsabile
privind desfăşurarea recensământului din
2021
Definitivarea Strategiei generale a
RPL2021

Figura 1. Fazele recensământului populaţiei şi locuinţelor din runda 2021
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A. ACTIVITĂȚI DE PREGĂTIRE
1. ACTIVITĂŢI DE PROIECTARE A INFRASTRUCTURII
• Evaluarea rundei 2011, studierea experienţei altor state și documentare privind alte
tipuri de recensăminte
• Consultări cu principalele instituţii cu responsabilităţi
• Definitivarea strategiei generale a RPL2021, cu toate componentele sale
• Elaborarea legislaţiei naționale specifice (primare și secundare), promovarea și
aprobarea ei
• Stabilirea responsabilităţilor fiecărei institutii implicate în pregătirea şi implementarea
RPL2021, prin legislaţie specifică
• Conceperea proiectului de buget general şi pe componente
• Stabilirea modalităţilor de colectare a diferitelor categorii de variabile (directă, indirectă,
derivate etc.) pentru RPL2021 şi elaborarea algoritmului de lucru
• Proiectarea instrumentarului pentru diverse variante de colectare a datelor (formulare,
manuale, ghiduri, clasificări şi nomenclatoare, suport de instruire etc.)
• Construirea sistemului informatic RPL2021
• Realizarea aplicaţiilor informatice pentru toate procedurile automate
• Realizarea Campaniei de comunicare și promovarea a recensământului
• Studierea surselor administrative pentru identificarea posibilităţii de preluare a
variabilelor de recensământ
• Realizarea sectorizării teritoriului (definirea sectoarelor de recensământ) RPL2021
• Proiectarea condițiilor de control logic şi realizarea soluţiei informatice pentru controlul
și validarea datelor
• Proiectarea machetelor de tabele şi realizarea soluţiei informatice de generare pentru
prezentarea rezultatelor provizorii și definitive ale RPL 2021
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2. ACTIVITĂŢI DE ORGANIZARE
• Constituirea Unității de Coordonare și Implementare a Recensământului la nivel central
(UCIR) şi a Unităților Județene de Implementare a Recensământului (UJIR) la nivel
local – şi demararea activităţilor acestor unități
• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii în vederea asigurării sprijinului necesar
pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor RPL2021
• Realizarea unei aplicaţii web de accesare a hipercuburilor, în conformitate cu cerinţele
Regulamentului UE nr. 2017/712 din 20 aprile 2017 al Comisiei care stabilește un
cadru unitar de diseminare a rezultatelor recensămintelor populaţiei şi locuințelor din
runda 2020
• Desfăşurarea recensământului de probă
• Selectarea și instruirea personalului de recensământ de către UJIR-uri, repartizarea
tabletelor și a altor materiale în județe și respectiv recenzorilor
• Desfăşurarea acţiunilor de comunicare și promovare a recensământului atât înainte
cât şi în timpul colectării datelor, astfel încât populaţia să intre în posesia informaţiilor
corecte transmise de către INS

B. ACTIVITĂȚI DE COLECTARE A DATELOR
3. COLECTAREA PROPRIU-ZISĂ A DATELOR DE RECENSĂMÂNT
•

Organizarea recenzării în teren

•

Desfășurarea colectării datelor pentru Recensământul populației și locuinţelor
-colectarea indirectă (din surse administrative)
-colectarea on-line
-colectarea în teren

•

Predarea materialelor de recensământ de către recenzori către UJIR-uri

•

Desfăşurarea cercetării postrecensământ (colectarea datelor în teren)
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C. ACTIVITĂȚI DE PRELUCRARE A DATELOR
•

Prelucrarea informaţiilor colectate cu ocazia cercetării postrecensământ şi obţinerea
rezultatelor acesteia

•

Analiza rezultatelor cercetării postrecensământ

•

Controlul şi validarea datelor

•

Controlul integrităţii înregistrărilor

•

Controlul corectitudinii datelor înregistrate

•

Agregarea datelor în formatele pregătite pentru diseminarea rezultatelor

5. DISEMINAREA REZULTATELOR

•

Diseminare rezultate provizorii

•

Diseminarea rezultatelor definitive

Dintre activitățile de pregătire a recensământului, două au o importanță deosebită, datorită
activităților care depind în continuare de acestea și care le influențează în mod decisiv.

1.5.2. Sectorizarea teritoriului
Sectorizarea reprezintă 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.
Sectorizarea în contextul unui recensământ al populației și al locuințelor se referă la procesul de
creare a unor segmente ale ariei geografice de recensământ cu un număr similar de unități de
recensământ în cadrul fiecăruia dintre aceste segmente.
Pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 (RPL2021) aceasta
înseamnă că întreaga zonă de recensământ (egală cu teritoriul geografic / suprafața construită a
României, exclusiv zona extravilană) trebuie să fie segmentată în zone geografice cu un număr
egal de unități de locuit, numite sectoare de recensământ1.

Sectorul de recensământ este unitatea teritorială în care își desfășoară activitatea recenzorul și este constituit din
unul sau mai multe subsectoare din cadrul aceluiași UAT, cu dimensiunea medie de 600 locuințe.
1
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În elaborarea metodologiei de sectorizare s-a ținut cont de următoarele principii de bază:
•

respectarea limitelor administrative - granițele administrative și sociale conferă
credibilitate procesului de diseminare, deoarece informațiile despre recensământ pot fi
afișate cu acuratețe la diferite niveluri geografice

•

aderarea la limitele navigabile - facilitează o referință clară pentru desfășurarea activității
de către recenzori și poate include drumuri, râuri, poteci și alte repere (puncte de interes)

•

aderarea la o zonă traversabilă - luarea în considerare a terenului și a altitudinii oferă
recenzorului o zonă practică de parcurs în intervalul de timp dat

Pentru realizarea sectorizării necesare desfășurării RPL2021 a fost necesară actualizarea bazei
de date de clădiri și locuințe deținută de către INS prin intermediul aplicației WebGIS, care a fost
realizată de statisticienii din UJIR-uri inclusiv prin deplasarea pe teren, prin:
-

Verificarea, încărcarea și actualizarea nomenclaturii stradale la nivel de UAT și de
localitate componentă;

-

Verificarea, încărcarea și actualizarea numerelor administrative pentru fiecare tip de
stradă la nivel de UAT și de localitate componentă;

-

Marcarea pe hartă a fiecărei clădiri noi care conține cel puțin o locuință;

-

Eliminarea clădirilor care s-au demolat sau și-au schimbat destinația de locuit.

Actualizarea s-a realizat pe baza datelor deținute de primării referitoare la nomenclatura stradală,
numerele administrative, vecinătăți, granițe etc., precum și prin vizitarea de către statisticienii din
UJIR-uri a localităților din fiecare județ.
Ca urmare a finalizării activității de actualizare a bazei de date de clădiri și locuințe deținută de
către INS prin intermediul aplicației WebGIS au fost trasate contururile sectoarelor de
recensământ la nivelul tuturor UAT-urilor din țară. Limitele acestora au fost modificate, acolo unde
a fost cazul, de către statisticienii din UJIR-uri.
Finalizarea operațiunilor de sectorizare a teritoriului țării a condus la obținerea unui număr de
circa 21.000 sectoare de recensământ.
Descrierea detaliată a Metodologiei de sectorizare pentru realizarea Recensământului
populației și al locuințelor din runda 2021 este disponibilă https://www.recensamantromania.ro/wpcontent/uploads/2022/03/Metodologie-sectorizare_Anexa-la-Hotararea-nr.6-CCRPL2021-1.pdf .
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1.5.3. Recensământul de probă
Una dintre activităţile importante de pregătire a recensământului propriu zis este desfăşurarea
recensământului de probă. Acesta se realizează pentru verificarea practică a conţinutului
formularelor, a instrucţiunilor, a programului de recenzare şi de prelucrare, precum şi a măsurilor
organizatorice.
Recensământul de probă a fost organizat și desfășurat de către INS și direcțiile sale teritoriale,
prin intermediul Unității de Coordonare și Implementare a Recensământului și al Unităților
Județene de Implementare a Recensământului din fiecare județ.
Recensământul de probă s-a desfășurat în perioada 10-31 martie 2021 în condiții speciale,
generate de:
1. alegerea (singurei posibile) perioade de desfășurare între testarea recensământului
general agricol și desfășurarea activităţilor electorale
2. termenul de desfășurare a recensământului propriu-zis, anul 2021, dictat de regulamentele
europene în domeniu
3. existența unui cadru legislativ național incomplet (HG privind bugetul RPL2021 nu era încă
aprobată)
4. lipsa de personal statistic disponibil la nivel central și local
5. contextul crizei sanitare generate de pandemia de covid-19
6. elementele supuse testării
Recensământul de probă a avut în vedere testarea următoarelor 4 faze importante ale unui
recensământ:
A. Organizarea generală a recensământului (inclusiv aspecte metodologice)
B. Colectarea, înregistrarea, stocarea și prelucrarea datelor
C. Funcționalitatea sistemului integrat IT
D. Reacţia populaţiei
Recensământul de probă s-a desfășurat în toate județele țării, cu excepția județului Ilfov (unde,
în localitatea selectată, Ștefăneștii de Jos, nu s-a putut intra din cauza carantinei), într-o serie de
localități din diferite zone geografice alese după criterii menite să permită o primă verificare a
exactității informațiilor existente la ora actuală în baza de date de clădiri/locuințe pe care o deține
INS.
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S-au selectat câte un areal din fiecare municipiu reşedință de județ (mediul urban) care să
cuprindă circa 50 de locuinţe (sectoare de recensământ). Pentru mediul rural, s-a selectat câte o
zonă dintr-o comună (sau o localitate componentă), în mod similar, alcătuită din aproximativ 50
de locuințe. Pe ansamblul țării, au participat la recensământul de probă persoanele care locuiesc
în cca. 50 mii locuințe.
Numărul de sectoare de recensământ, pentru probă, a fost de 961.
Colectarea propriu-zisă a datelor a avut, ca și recensământul propriu-zis, 3 faze de desfășurare:
•

Faza 1: pregătirea bazei de date cu variabilele de recensământ preluate din surse
administrative și pre-completarea chestionarelor individuale - începând cu 1 februarie;

•

Faza 2: auto-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 însăși) – 10-16 martie;

•

Faza 3: recenzarea de către un recenzor prin interviu față-în-față cu persoanele – 22-31
martie

Pentru organizarea recensământului de probă s-au încheiat contracte de servicii cu persoane
care au desfășurat activitate în calitate de recenzori.
Formarea formatorilor din județe, de către echipa din INS, s-a realizat în perioada 2-3 martie a.c.,
ulterior acestei date având loc instruirile recenzorilor în fiecare județ de către formatori, membrii
ai UJIR-urilor, în funcție de datele când aceștia au realizat selecția recenzorilor.
Instruirile au cuprins sesiuni legate de:
➢ Descrierea generală a recensământului
➢ Fluxul de lucru pentru metoda CAWI și CAPI
➢ Instrumentarul statistic pentru RPL2021
➢ Confidențialitatea datelor colectate la RPL2021
➢ Sectorul de recensământ - utilizarea hărții și a opisului cu adrese
➢ Desfășurarea interviurilor față-în-față de către recenzori prin înregistrarea datelor pe
tabletă (metoda CAPI);
➢ Reguli de comportament față de gospodării și persoane
➢ Precizări metodologice legate de întrebările incluse în chestionare
➢ Reguli generale privind utilizarea tabletelor
➢ Configurarea tabletelor etc.
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Recensământul de probă nu produce date utilizabile și diseminabile.
Participarea populației la recensământul de probă a avut loc în condițiile unei promovări modeste
a evenimentului, într-un climat de incertitudine legat de pandemie și de totală noutate a metodelor
de colectare propuse pentru viitorul recensământ.
Reacția populației față de procedura de auto-recenzare a fost una pozitivă, chestionarele fiind
considerate, în general, relativ ușor de completat, cu toate că durata de completare a acestora a
fost destul de lungă. Pentru recensământul propriu-zis, vor fi pregătite, din timp, tutoriale care să
ilustreze modul în care se face auto-recenzarea, asfel încât cetățenii să se poată autorecenza cu
mai multă ușurință (implicit, în timp mai scurt).
Sectorizarea utilizată a asigurat suportul logistic necesar pentru colectarea datelor în teren. In
acțiunea de identificare în teren a noi locuințe/ clădiri de locuit și de actualizare a denumirilor de
artere și numere administrative un rol important revine primăriilor și prefecturilor pentru a asigura
încărcarea completă a datelor de clădiri de locuit și de locuințe, date extrem de importante pentru
ambele procese de recenzare – auto-înregistrare în mediul web și recenzare pe tablete.
Fluxul de colectare, stocare și prelucrare a datelor prin aplicaţia Survey Solution a funcționat în
mod corespunzător, neexistând sincope, erori sau blocaje importante.
Recensământul de probă și-a atins obiectivele propuse, pe baza rezultatelor și concluziilor sale sau îmbunătățit aspectele constatate ca nefiind corespunzătoare din punct de vedere tehnic,
organizatoric și administrativ. Chestionarul electronic a fost îmbunătăţit şi s-au luat decizii privind
modul de organizare a recensământului.
Raportul privind modul de desfășurare a Recensământului de probă al populaţiei şi locuinţelor
runda 2021 (RPL2021) a fost prezentat membrilor Comisiei Centrale a Recensământului de probă
al populaţiei şi locuinţelor 2021 în şedinţa din data de 12 aprilie 2021.

1.6 Categorii de personal și atribuțiile fiecărei categorii
Din perspectiva atribuțiilor specifice, personalul care este implicat în pregătirea și realizarea
recensământului poate fi clasificat în:
•

Personal implicat în pregătirea și monitorizarea recensământului – personalul
permanent și cel temporar desemnat a desfășura activități/angajat în Unitatea de
Coordonare și Implementare a Recensământului (UCIR).
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Personal implicat în organizarea și desfășurarea recensământului în profil teritorial
– format din două categorii distincte:
➢

personal al Unităților Județene de Implementare a Recensământului (UJIR),
desemnat prin ordin al directorilor executivi ai Direcțiilor Teritoriale de Statistică să
desfășoare activități de recensământ. Sunt implicați în activitățile de organizare a
recensământului în actualizarea bazei de date de clădiri și locuințe necesară
sectorizării teritoriului, organizării coectării datelor în plan local și în corectarea și
validarea datelor colectate prin metoda CAPI (în calitate de supervizori și
headquarteri)

➢

personal temporar, atras pe bază de contract de servicii, responsabil de
colectarea datelor în teren, precum și de monitorizarea, organizarea și îndrumarea
activităților desfășurate în teren. Din punctul de vedere al responsabilităților
specifice, acesta se împarte la rândul său în:
▪

recenzori pentru autorecenzare asistată;

▪

recenzori;

▪

recenzori șefi;

▪

recenzori pentru recensământul de probă;

▪

recenzori pentru cercetarea statistică postrecensământ;

▪

coordonatori la nivel municipiu, oraș sau comună;

▪

coordonatori la nivel de județ.

Recenzorii pentru auto-recenzarea asistată (ARA) au rolul de a ajuta persoanele care nu
reușesc să realizeze auto-recenzarea singure, în perioada 14 martie – 15 mai 2022.
Ei își desfășoară activitatea în cadrul punctelor de lucru ARA organizate de către fiecare primărie,
potrivit programelor de lucru stabilite de către acestea.
Lista punctelor de lucru ARA din fiecare localitate este disponibilă pe site-ul recensământului
(www.recensamantromania.ro ).
Recenzorii ARA au următoarele atribuții specifice:
1. să promoveze autorecenzarea, adică să îndemne populația să se autorecenzeze (cu sau
fără sprijinul recenzorului ARA) și să răspundă la întrebările populației privind recensământul;
2. să îndrume și să asiste pe cei care vor apela la asistență ca să se autorecenzeze,
răspunzând la întrebările acestora privind diferite etape sau operațiuni ale autorecenzării;
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3. în mod excepțional, în cazul celor care îi vor solicita ajutorul (pe motiv de lipsă a abilităților
necesare utilizării internetului, vârstă înaintată etc.) să le acorde ajutor în sensul că va
completa răspunsurile în chestionarul electronic la dictarea celui care se autorecenzează.
Modul de lucru detaliat al recenzorilor ARA este descris în capitolul 2. COLECTAREA DATELOR,
punctul 2.1 Metode de colectare a datelor.
Recenzorii sunt persoanele care intră în contact cel mai mult cu publicul şi culeg date de
recensământ pentru toate unităţile de locuit (locuinţe convenţionale şi neconvenţionale),
gospodăriile şi persoanele din sectoarele de recensământ atribuite fiecăruia. Recenzorul joacă
un rol cheie în desfăşurarea operaţiunilor de teren. De felul în care un recenzor acţionează în
teren depinde percepţia publicului asupra recensământului, precum şi exactitatea datelor culese.
Fiecare recenzor răspunde de un sector de recensământ sau, în anumite situații, de un subsector de recensământ.
Obligațiile specifice ale recenzorilor, recenzorilor pentru autorecenzare asistată, recenzorilor
pentru recensământul de probă și recenzorilor pentru cercetarea statistică postrecensământ sunt
prezentate în HG nr. 1071/2020, cu modificările și completările ulterioare.
Recenzorii șefi, coordonatorii la nivel municipiu, oraș sau comună și coordonatorii la nivel
de județ coordonează, îndrumă şi verifică lucrările efectuate de recenzorii care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul sectoarelor de recensământ de care aceștia răspund.
Obligaţiile recenzorilor șefi, coordonatorilor la nivel municipiu, oraș sau comună și ale
coordonatorilor la nivel de județ sunt prezentate în cu modificările și completările ulterioare.
Recenzorii au o dublă subordonare, în funcție de specificul activității. Astfel, în probleme privind
modul de completare al chestionarelor electronice și al calității datelor înregistrate în acestea, ei
colaborează cu supervizorii și headquarterii din cadrul fiecărui UJIR.
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Fig. 2 Relațiile de lucru dintre recenzori și alte categorii de personal RPL2021

Din punct de vedere al modului de desfășurare al activității în teren (cum colaborează cu
populația, dacă îndeplinesc ritmul zilnic stabilit, rezolvarea unor dificultăți de ordin administrative
și organizatoric, surmontarea unor situații de criză sau de conflict etc.), recenzorii colaborează cu
recenzorii șefi, coordonatorii la nivel municipiu, oraș sau comună și chiar cu coordonatorii la nivel
de județ, dacă este cazul.

1.7 Confidențialitatea datelor
Confidenţialitatea se referă la caracterul secret al datelor individuale.
Toate informaţiile colectate trebuie să fie utilizate doar în scopuri statistice și de cercetare
științifică: datele personale colectate în timpul recensământului sunt date confidenţiale. Institutul
Național de Statistică aplică măsurile tehnice şi organizatorice necesare în condiţiile
Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR).
Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate pe parcursul tuturor fazelor procesului de
recensământ (culegerea, prelucrarea şi analiza rezultatelor) se realizează în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. Pentru asigurarea
confidenţialităţii datelor se aplică metodele recomandate de Eurostat, conform art. 6 alin. (4) din
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Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008
privind recensământul populaţiei şi locuinţelor.
Informaţiile obţinute pe baza declaraţiilor populaţiei înregistrate la recensământ sau
preluate din surse administrative nu pot fi utilizate pentru stabilirea unor drepturi şi obligaţii
pentru unităţile statistice la care se referă şi nici nu pot servi ca probe în justiţie.
Încălcarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea
recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 aprobată cu completări și
modificări prin Legea nr.178/2020, cu modificările și completările ulterioare atrage, după caz,
răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală a celor vinovaţi conform art. 54-57.
Nu există posibilitatea de a face legătura între date şi indivizi pentru că datele vor fi introduse în
formă codificată, ceea ce face imposibilă identificarea indivizilor. CNP-urile completate în
chestionarele de recensământ nu vor fi prelucrate, acestea fiind convertite automat (criptate) întrun cod statistic (Identificator Statistic Unic – ISU) format din 40 de caractere, codificarea cu ISU
fiind o criptare ireversibilă, adică ISU ne se poate transforma înapoi în CNP, astfel nicio persoană
nu va putea identificată. Aceste informaţii sunt folosite doar pentru a uşura completarea
chestionarelor, precum şi pentru măsuri de control a calităţii, astfel încât să se evite omisiunile
sau dubla înregistrare.
Rezultatele pot fi diseminate numai agregat, cu un nivel de agregare suficient de sigur astfel încât
să nu fie posibilă identificarea directă sau indirectă a unei/unor persoane.
În calitate de recenzor, recenzor-şef, recenzor pentru recensământul de probă, recenzor pentru
cercetarea statistică postrecensământ, recenzor pentru autorecenzarea asistată, coordonator la
nivel de județ sau coordonator la nivel de municipiu, oraș, sector al Municipiului București sau
comună, personalul de recensământ din teritoriu are obligaţia legală, prin semnarea
Angajamentului privind păstrarea confidențialității datelor, să păstreze confidenţialitatea
datelor, să nu dezvăluie informaţiile culese în decursul activității la recensământ. Această
obligaţie continuă să se aplice şi după încetarea activităţii potrivit prevederilor capitolului X Confidenţialitatea şi protecţia datelor statistice din Legea organizării şi funcţionării statisticii
oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru a respecta pe deplin confidenţialitatea, recenzorilor ARA/ recenzorilor li se solicită:
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să nu divulge, în niciun caz, datele culese în zona repartizată (sectorul de recensământ)
persoanelor sau organizaţiilor neautorizate;

-

să nu permită nimănui să acceseze terminalul informatic – tableta - sau alte documente
referitoare la activitatea lor în cadrul recensământului sau la chestionarele completate;

-

să păstreze caracterul confidenţial al informaţiilor personale care le-au fost comunicate de
recenzorii şefi sau de membrii gospodăriei;

-

să nu repete în faţa altor persoane, prietenilor sau a rudelor nimic din cele declarate în
cadrul interviului față-în-față de către persoanele auo-recenzate/ recenzate;

-

să nu facă comentarii despre membrii gospodăriei sau locuinţa gospodăriei;

-

să nu accepte prezenţa în timpul interviului a altor persoane, decât cele autorizate de
comisia locală de recensământ.
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2. COLECTAREA DATELOR
2.1 Metode de colectare a datelor
Etapă de o importanță majoră pentru succesul unui recensământ, colectarea datelor la
recensământul populației și locuințelor se realizează prin intermediul a două metode distincte:
-

auto-recenzarea

-

recenzarea prin interviu față-în-față cu un recenzor

Auto-recenzarea, la rândul ei, poate fi realizată de către persoane:
- pe cont propriu, folosind propriul dispozitiv electronic (laptop, PC, tabletă, telefon)
- asistat, la un punct ARA, cu ajutorul unui recenzor pentru recenzarea asistată (recenzor ARA)

A. Autorecenzarea
Auto-recenzarea – completarea chestionarului electronic se realizează în perioada 14 martie –
15 mai 2022.
AUTORECENZAREA este acţiunea prin care înregistrarea informaţiilor cuprinse în
programul de observare al recensământului, pentru o anumită unitate statistică, este
efectuată de către persoana însăși.
Pentru a participa la RPL 2021 prin auto-recenzare gospodăriile populației trebuie să parcurgă
următorii pași:
a)

O persoană adultă (cu vârsta de cel puțin 18 ani) stabilită de comun acord de membrii
fiecărei gospodării – preferabil capul gospodăriei/ persoana de referință – trebuie să
intre pe site-ul recensământului http://www.recensamantromania.ro/ și să completeze
formularul de pre-înregistrare al gospodăriei, prin declararea

tuturor membrilor

gospodăriei, inclusiv copii născuți până la data de 1 Decembrie 2021 (fără a-i înregistra
pe cei născuți după ora “0” a zilei de 1 Decembrie 2021) și inclusiv membrii gospodăriei
care au decedat ulterior orei “0” a zilei de 1 Decembrie 2021.
Atenție!
➢ Pre-înregistrarea trebuie efectuată de fiecare gospodărie în parte.
Dacă într-o locuință sunt, de exemplu, 3 gospodării, câte un membru (de
preferat capul gospodăriei/ persoana de referință) din fiecare dintre cele
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3 gospodării trebuie să parcurgă pașii de pre-înregistrare pentru
gospodăria din care face parte.
➢ Pentru fiecare gospodărie pre-înregistrarea se va efectua de către o
singură persoană!
În faza de pre-înregistrare trebuie să se furnizeze următoarele informații complete:
•

Pentru fiecare gospodărie:
➢ Adresa completă a reședinței obișnuite;
➢ Numărul de gospodării din locuință

•

Pentru fiecare membru al gospodăriei:
➢ Codul Numeric Personal;
➢ Adresa de email a persoanei care a făcut pre-înregistrarea (preferabil
capul gospodăriei/persoana de referință);
➢ Adresa de email a fiecărui membru adult (de 18 ani și peste la
momentul de referință al recensământului) din gospodărie – de
preferat, dar persoana decide dacă declară un e-mail propriu sau nu;

➢ Urmare acestei pre-înregistrări, fiecare membru adult al fiecărei gospodării
care s-a înregistrat pentru autorecenzare, va primi pe emailul propriu sau, în
lipsa unei adrese proprii de email, pe emailul persoanei care a făcut
preînregistrarea, un link prin care se accesează chestionarul pentru autorecenzare.
Pentru persoanele cu vârsta mai mică de 18 ani link-ul unde se regăsește
chestionarul pentru autorecenzare va fi transmis persoanei din gospodărie
care a făcut pre-înregistrarea gospodăriei pe site-ul recesământului.
b)

După primirea pe e-mail a link-ului către chestionarul pentru autorecenzare, fiecare
membru adult din gospodărie trebuie să acceseze propriul chestionar de pe linkul
indicat și să completeze răspunsurile la întrebările din chestionar;

c)

Pentru copii minori chestionarele de recensământ vor fi accesate în vederea completării
de unul dintre părinții acestuia sau, în lipsa acestora, de tutorele legal, de persoana
desemnată de părinți să îngrijească copilul / copii minori;

d)

La finalizarea completării chestionarului de recensământ pentru fiecare persoană se va
genera, pe site-ul www.recensamantromania.ro, în secțiunea VERIFICARE AUTORECENZARE, o Dovadă de auto-recenzare pe care persoanele angajate o vor putea
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prezenta angajatorului pentru a beneficia de o zi liberă plătită, conform prevederilor art.
49 din OUG nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului
Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021. Se acordă o singură zi liberă,
plătită, unei persoane salariate, indiferent dacă aceasta a realizat autorecenzarea online pentru sine și pentru alți membri ai gospodăriei;
e)

Angajatorul poate verifica, pentru fiecare persoană care susține că s-a autorecenzat,
Dovada de auto-recenzare, pe site-ul recensământului www.recensamantromania.ro,
în secțiunea VERIFICARE AUTO-RECENZARE.

B. Autorecenzarea asistată
AUTORECENZAREA ASISTATĂ este acţiunea prin care înregistrarea informaţiilor
cuprinse în programul de observare al recensământului pentru o anumită unitate
statistică este efectuată de către persoana însăși, cu sprijinul unui recenzor pentru autorecenzare asistată (ARA) sau de către recenzorul pentru auto-recenzare asistată.
Auto-recenzarea asistată se poate realiza:
a) de pe echipamentul propriu al persoanei care se auto-recenzează sau al gospodăriei din
care aceasta face parte;
b) de pe echipamente puse la dispoziţie de către UJIR-uri prin intermediul primăriilor şi
instalate în spaţii special amenajate (autorecenzarea asistată);
Auto-recenzarea asistată este destinată tuturor persoanelor ale căror gospodării întâmpină
dificultăți de participare online la recensământ din diferite motive sau din cauza unor situații
particulare precum:
− Lipsa accesului la Internet sau a unui semnal bun al Internetului în zona unde se află
adresa reședinței obișnuite;
− Lipsa unui device (calculator, tabletă, telefon smart).
− Alte motive care pot împiedica auto-recenzarea pot fi: lipsa cunoștințelor necesare pentru
a realiza pre-înregistrarea și ulterior pentru auto-recenzare; teama unor persoane de a
nu greși în completarea cu succes a chestionarului de preînregistrare sau a chestionarului
de recensământ; vârsta, problemele de sănătate etc.
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Pentru aceste persoane, în special în localitățile din mediul rural unde se întâlnesc mai frecvent
situațiile descrise mai sus, sunt stabilite puncte fixe (cel mai adesea la sediul primăriei, școlii etc.)
unde persoanele care doresc să se auto-recenzeze pot fi ajutate de către un recenzor ARA.
Fluxul de lucru al recenzorului ARA
A. Fluxul de lucru în cazul în care persoana care solicită asistență recenzorului ARA deține
o adresă de e-mail proprie (a sa sau a oricărui membru al gospodăriei din care face parte)
1. Se accesează site-ul www.recensamantromania.ro și se completează formularul de preînregistrare pentru membrii gospodăriei din care face parte, utilizând butonul „PLATFORMĂ
AUTORECENZARE”. În acest formular de pre-înregistrare se vor completa adresa de e-mail ale
persoanei care solicită ajutorul recenzorului ARA și, apoi, după caz, adresele de e-mail proprii ale
altor membri ai gospodăriei sale, precum și celelalte informații solicitate în formular.
2. Sunt posibile două cazuri:
- cazul 1: La pre-înregistrare s-a furnizat o singură adresă de email pentru toți membrii
gospodăriei (cea a capului gospodăriei/ persoanei de referință).
- cazul 2: La pre-înregistrare s-au furnizat mai multe adrese de email (una pentru capul
gospodăriei/ persoanei de referință și câte o adresă de email pentru fiecare membru al
gospodăriei sau numai pentru unii dintre membri gospodăriei.
În cazul 1 în care la pre-înregistrare s-a furnizat o singură adresă de email pentru toți
membrii gospodăriei (cea a capului gospodăriei/ persoanei de referință), într-un interval de
timp rezonabil, în funcție de traficul de internet, pe adresa de email furnizată de către persoana
care a solicitat asistența recenzorului ARA, se vor primi:
▪

un mesaj cu link-ul către chestionarul electronic de recensământ al capului
gospodăriei pre-înregistrate la pasul 1 (chestionarul electronic va include Secțiunea
pentru rcenzarea locuintei si o Secțiune pentru recenzarea persoanei proprie
capului gospodăriei/persoanei de referință)

▪

câte un mesaj cu câte un link către chestionarele electronice de recensământ ale
fiecărui membru al gospodăriei pre-înregistrat la pasul 1 (chestionare vor include
numai Secțiune pentru recenzarea persoanei)
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În concluzie, pe adresa de email a capului gospodăriei/persoanei de referință se vor
primi un număr de linkuri către chestionarele individuale de recensământ egal cu
numărul persoanelor pre-înregistrate. De exemplu, dacă s-a pre-înregistrat o
gospodărie cu 4 membri, capul gospodăriei/persoana de referință va primi 4 linkuri,
câte unul pentru fiecare membru al gospodăriei.
În cazul 2 în care la pre-înregistrare s-au furnizat mai multe adrese de email (una pentru
capul gospodăriei/ persoanei de referință și câte o adresă de email pentru fiecare membru
al gospodăriei sau numai pentru unii dintre membrii gospodăriei, într-un interval de timp
rezonabil, în funcție de traficul de internet, se vor primi:
•

pe adresa de e-mail a capului gospodăriei/persoanei de referință:
✓ un mesaj cu link-ul către un chestionar electronic de recensământ destinat capului
gospodăriei/persoanei de referință (chestionarul electronic va include Secțiunea pentru
recenzarea locuinței și clădirii (LC) și Secțiunea pentru recenzarea persoanei (P) proprie
capului gospodăriei/persoanei de referință)
✓ câte un mesaj cu câte un link către chestionarele electronice de recensământ pentru
fiecare membru al gospodăriei pentru care nu s-a furnizat o adresă de email proprie, ci sa bifat că se utilizează adresa de email a capului gospodăriei (numai cu Secțiunea pentru
recenzarea persoanei) pentru membrii gospodăriei pentru care la pre-înregistrare s-a bifat
că se utilizează adresa de email a capului gospodăriei/persoanei de referință (de exemplu
pentru minori)
•

pe adresele de email ale membrilor gospodăriei pentru care la pre-înregistrare s-au
furnizat adresele de email ale acestora, fiecare va primi pe propria adresă de email,
câte un mesaj cu linkul către chestionarul electronic de recensământ (numai cu
Secțiunea pentru recenzarea persoanei).

De exemplu: pentru o gospodărie formată din 5 persoane : tată, mamă și 3 copii, din care unul major
(pentru care, la pre-înregistrare, s-au furnizat 3 adrese de email, câte una pentru tată, mamă și copilul
major), capul gospodăriei (tatăl în acest caz) va primi pe email 3 mesaje: unul care conține link-ul
către chestionarul propriu și două mesaje care conțin link-urile către chestionarele celor doi copii
minori; iar mama și copilul major vor primi pe adresele proprii de email câte un link către propriul
formular.
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Atenție!
În ambele cazuri numai chestionarul de recensământ al capului gospodăriei/persoanei
de referință va conține toate secțiunile, ceilalți membri ai gospodăriei vor primi chestionare
care au numai Secțiunea pentru recenzarea persoanei.
•

În ambele cazuri, dacă primirea mesajului electronic durează mai mult, se poate programa
revenirea pentru completarea chestionarului de recensământ.

Posibilități de completare a chestionarelor electronice
În funcție de opțiunea persoanei care solicită asistența recenzorului ARA, completarea
chestionarelor electronice pentru fiecare membru se poate desfășura în trei moduri diferite:
a) separat, la locuința gospodăriei, de către fiecare membru al acesteia care a primit mesajul
electronic care conține linkul către chestionarul electronic propriu;
b) la punctul de lucru al recenzorului ARA, prin citirea întrebărilor din chestionare de către
persoana/persoanele care a/au solicitat ajutorul și completarea răspunsurilor pe tabletă tot
de către aceasta/acestea;
c) la punctul de lucru al recenzorului ARA, prin citirea întrebărilor din chestionare și, în mod
exceptional, la cerința expresă a persoanei care se autorecenzează, și prin
completarea răspunsurilor dictate de către persoana care a solicitat autorecenzarea pe
tabletă de către recenzorul ARA.
Fiecărui recenzor ARA i se atribuie, de către UJIR, un cod denumit codul recenzorului ARA,
format din 10 cifre: primele 6 cifre reprezintă codul SIRUTA al UAT-ului, iar următoarele 4 cifre
sunt alocate numărului secvențial al recenzorului.
Exemplu: pentru 4 recenzori ARA din Focșani (cod SIRUTA = 174744), codurile se vor
atribui astfel:
1747440001
1747440002
1747440003
1747440004
Persoanele asistate vor înscrie pe chestionarul electronic în rubrica special destinată, codul
recenzorului ARA care a acordat asistență pentru efectuarea autorecenzării.
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Plata recenzorului ARA se face în funcție de numărul de chestionare completate integral și corect
(care trec de validare) prin oricare din cele trei situații a), b) sau c) de mai sus și pentru care
recenzorul ARA a acordat asistență, asistență dovedită prin apariția codului său completat în
chestionarul electronic.
După completarea tuturor răspunsurilor la întrebările din chestionar, recenzorul ARA se asigură
că nu sunt erori și transmite către baza de date chestionarul prin apăsarea butonului de
„Finalizare” a recenzării.
Persoana primește pe e-mailul propriu un mesaj automat care îl înștiințează că a fost recepționat
de către sistem chestionarul care va intra în procedura de validare, iar rezultatul acesteia va fi
disponibil în maxim 7 zile.
Pentru chestionarele validate din punct de vedere al corectitudinii și completitudinii se generează
„DOVADĂ AUTO-RECENZARE”. Pentru cele nevalidate procesul de autorecenzare trebuie reluat.
Accesarea „DOVEZII de AUTO-RECENZARE” (sau a mesajului privind nerealizarea a
autorecenzării pentru cele care nu trec de validare) se va putea face în baza CNP-ului, pe site-ul
www.recensamantromania.ro, butonul „VERIFICAREA AUTO-RECENZĂRII”.
Important!
Aici puteți verifica dacă autorecenzarea efectuată de o anumită persoană a fost realizată cu
succes, sub forma unei dovezi de autorecenzare. În caz contrar, se afișează informația cu privire
la imposibilitatea acceptării în baza de date a RPL a chestionarului de recensământ din cauza
completării parțiale sau cu erori (iar persoana respectivă va putea relua procesul de preînregistrare și apoi să continue cu autorecenzarea).
În cazul persoanelor salariate se acordă o singură zi liberă, plătită indiferent dacă aceasta a
realizat autorecenzarea pentru sine și pentru alți membri ai gospodăriei (a copiilor minori, de
exemplu) ori pentru alte persoane, conform art. 49 din OUG nr.19/2020 privind organizarea și
desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările
și completările ulterioare.
În cazul celorlalte persoane (care nu sunt salariate), certificatul are în acest caz doar utilitatea de
a dovedi că respectiva persoană s-a autorecenzat cu succes și nu mai trebuie să primească vizita
recenzorului.
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B. Fluxul de lucru în cazul în care persoana care solicită asistența recenzorului ARA nu
deține o adresă de e-mail proprie (a sa sau a oricărui membru al gospodăriei din care face
parte)
În cazul în care persoana care solicită asistența recenzorului ARA nu deține o adresă de mail
proprie recenzorul ARA va folosi pentru parcurgerea întregului flux (pentru pre-înregistrare și
primirea linkului către chestionarul electronic de recensământ/ link-urilor către chestionarele
electronice de recensământ, în cazul pre-înregistrării gospodăriilor cu mai mulți membri) adresa
de e-mail care este special dedicată recenzorului ARA și care poate fi accesată de pe ambele
tablete pe care acesta le gestionează.
Sub îndrumarea recenzorului ARA se vor urma pașii de la 1-4, cu precizarea că în acest caz
recenzorul ARA va accesa mesajele primite pe e-mail pe tableta pe care o are spre folosință și
abia apoi va pune la dispoziția persoanei chestionarul electronic în vederea completării, pentru a
evita accesarea din greșeală a chestionarului altei persoane.

C. Recenzarea prin interviu faţă-în-faţă cu recenzor
Chestionarul electronic se completează în perioada 15 mai – 17 iulie 2022 prin interviu față-înfață (sau prin interviu proxy) realizat cu un recenzor, la adresa reședinței obișnuite a persoanelor
care nu s-au auto-recenzat.
INTERVIUL FAȚĂ-ÎN-FAȚĂ este metoda de colectare a datelor statistice prin care
acestea se colectează de către un operator de interviu, în cazul recensământului de
către un recenzor, pe baza unui interviu purtat direct cu persoana intervievată, prin care
operatorul de interviu adresează întrebările incluse în chestionarul statistic și înscrie în
spațiile special destinate răspunsurile pe care le-a dat persoana intervievată, respectiv
recenzată. În general interviul față-în-față se desfășoară la reședința obișnuită a
persoanei intervievate, respectiv recenzate.
INTERVIUL PROXY este metoda 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 în măsura în
care aceasta deține informații despre situația persoanei care ar trebui să fie
intervievată, respectiv recenzată. Interviurile proxy se desfășoară doar în cazuri
excepționale, după ce încercările repetate ale recenzorului de a contacta persoana ce
trebuie recenzată au eșuat.
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Un recenzor completează câte un chestionar electronic pentru fiecare gospodărie identificată la
adresele locuințelor din sectorul de recensământ, prin interviu față-în-față cu toți membrii
gospodăriilor care au reședința la adresa de reședință obișnuită, care se află în una din
următoarele situații:
1. până la mijlocul lunii mai 2022 nu au completat chestionare online (nu s-au auto-recenzat);
2. deși au participat la recensământul online din lunile martie-mai, unul sau mai mulți membri
ai gospodăriei au completat un număr foarte mic de răspunsuri, caz în care chestionarul
completat online nu a fost validat și nici acceptat în baza de date, iar persoanele
respective nu au reluat procedura de auto-recenzare);
3. există membri ai gospodăriei care au fost pre-înregistrați pentru participarea la
recensământ prin auto-recenzare online, dar care NU au accesat linkul pus la dispoziție
automat de sistem și nu s-au auto-recenzat online.
Atenție!
Dacă la o adresă recenzorul identifică două sau mai multe gospodării va
completa câte un chestionar de recensământ pentru fiecare gospodărie.
Chestionarul electronic se completează parcurgând fiecare secțiune și întrebare de întrebare,
fără a sări vreo întrebare (salturile peste întrebările la care nu trebuie să se răspundă sunt
realizate automat de către aplicație).
Recenzorul va completa secțiunile chestionarului electronic în funcţie de situațiile care pot fi
întâlnite la colectarea datelor în sectoarele de recensământ:
1.

sectoare numai cu locuințe (convenționale sau de alt tip);

2.

sectoare numai cu spații colective de locuit;

3.

sectoare în care se regăsesc atât locuințe cât și spații colective de locuit.

Pentru a înțelege mai bine conținutul chestionarului electronic, al secțiunilor și informațiilor care
trebuie completate în funcție de situațiile concrete care pot exista în realitate, prezentăm mai jos
relația dintre persoană – gospodărie – locuință – clădire.
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Relația dintre persoane, gospodării, locuințe și clădiri la RPL2021

Clădire
rezidențială

Clădire
nerezidențială

Locuință
convențională

Altă unitate de
locuit

Gospodărie
individuală a
populației

Spațiu colectiv de
locuit (virtual)

Locuință într-un
spațiu colectiv
de locuit

Gospodărie
(virtuală)

Persoană
www.recensamantromania.ro

Spațiu colectiv de locuit (fizic)
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Gospodărie
individuală a
populației

Încăpere într-un
spațiu colectiv
de locuit

Gospodărie
colectivă
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2.2 Organizarea colectării datelor
Cu toate că, la recensământul populației și locuințelor din runda 2021 din România, colectarea
datelor în teren, prin interviuri față-în-față cu recenzorii, nu mai constituie singura metodă de
colectare a datelor, acest ansamblu de activități și operațiuni presupune un efort logistic deosebit,
prin amploarea și volumul de resurse, materiale și umane pe care îl implică.
Activitățile de organizare presupun o strânsă colaborare a UJIR-urilor cu Comisiile județene,
municipale, orășenești, comunale și şi de sector al mun. Bucureşti, pe de o parte și cu primăriile
tuturor UAT-urilor, pe de altă parte, sub coordonarea UCIR.
Este vorba, în principal, despre următoarele activități:
1. Selecția și instruirea personalului de recensământ
Personalul de recensământ care trebuie selectat, instruit și apoi, recrutat pentru Recensământul
populației și locuințelor runda 2021 este format din:
- cca. 20000 recenzori - câte un recenzor pentru fiecare sector de recensământ;
- 6967 recenzori pentru autorecenzare asistată;
- 814 recenzori-şefi – doar în localitățile mari;
- 3187 coordonatori la nivel de municipiu, oraş, comună şi de sector al mun. Bucureşti – câte
unul pentru fiecare localitate, respectiv sector al mun. București;
- 42 coordonatori la nivel de județ – câte un coordonator în fiecare județ.
Procedura de selecție, instruire și recrutare se desfășoară în fiecare județ, de către UJIR
împreună cu reprezentanții UAT-urilor și se referă la următoarele activități:
I.

Afișarea

anunțului

privind

înscrierea

candidaților,

înscrierea

candidaților

și

definitivarea listelor de candidați de către UAT-uri a persoanelor care îndeplinesc
criteriile prevăzute la art.45 din OUG nr.19/2020 aprobată și completată prin Legea
nr.178/2020, cu completările și modificările ulterioare
II.

Instruirea candidaților (din listele definitivate de UAT-uri) de către UJIR-uri și selectarea
personalului eligibil pentru recrutare în baza unei evaluări efectuată de către UJIR-uri

III.

Recrutare (contractare) de către UAT-uri - încheiere de contracte de prestări servicii
pentru recensământ cu persoane din cadrul personalul eligibil selectat de UJIR-uri
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Instruirea candidaților pentru personalul de recensământ din listele furnizate de UAT-uri pentru
prestarea serviciilor de recensământ se va efectua în lunile februarie - mai 2022 conform unui
calendar stabilit de UJIR-uri.
UJIR este responsabil de buna desfășurare a sesiunilor de instruire, prin:
•

Organizarea seriilor de instruire și realizarea unui program de desfășurare. Sesiunile de
instruire trebuie să preceadă perioada de intrare a recenzorilor în teren cu un interval de
timp care, pe de o parte, să le permită acestora să aprofundeze cunoștințele dobândite la
instruire și să se familiarizeze cu tableta și cu aplicația de colectare a datelor, iar pe de altă
parte să nu permită uitarea cunoștințelor dobândite;

•

Anunțarea din timp a datei și locului de desfășurare a instruirii, inclusiv a seriei de instruire
la care participă fiecare persoană;

•

Asigurarea respectării condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească sălile în care se
desfășoară sesiunile de instruire;

•

Asigurarea unui număr de tablete electronice în stare de funcționare suficient pentru
numărul total de participanți la instruiri; tabletele trebuie să aibă încarcată aplicația Survey
Solution;

Prefectul județului este responsabil de buna desfășurare a sesiunilor de instruire, prin:
•

Asigurarea sălilor în care au loc instruirile, cu respectarea numărului maxim de persoane
care pot participa și a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului covid-19;

•

Asigurarea respectării condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească sălile în care se
desfășoară sesiunile de instruire sunt prezentate în Anexa 4.

Fiecare sesiune de instruire va dura 1 zi și se va încheia cu o evaluare a participanților prin care
se va urmări îndeplinirea de către cursanți a următoarelor condiții:
•

Cunoașterea metodologiei recensământului (definiții, noțiuni, cazuri care reprezintă
excepții, clasificări și nomenclatoare etc.);

•

Cunoașterea modului de utilizare a tabletei;

•

Cunoașterea aplicației de colectare a datelor, a conținutului și a modului de navigare în
cadrul chestionarului electronic;
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Capacitatea de a înțelege erorile apărute în cadrul chestionarelor, în momentul în care
acestea apar în aplicaţia utilizată pentru recensământ și abilitatea de corecție a acestora;

Instruirile sunt realizate de către personal din cadrul fiecărui UJIR care au participat la sesiunile
de instruire a formatorilor din județe, organizate în luna ianuarie 2022 de către Unitatea de
Coordonare și Implementare a Recensământului (UCIR).
După instruire, candidații sunt supuși unei evaluări de către UJIR-uri.
Selecția personalului de recensământ se realizează de către UJIR-uri, prin stabilirea unor
modalități concrete de evaluare a unor cerințe și abilități specifice, agreate după caz, cu sprijinul
personalului din fiecare primărie.
Selecția se va realiza în funcție de punctajul obținut de fiecare candidat în urma evaluării, în
ordinea descrescătoare a acestui punctaj. Lista celor selectați (incșusiv cu reserve) se va
transmite UAT-urilor (primăriilor) în vederea contractării/recrutării personalului de recensământ.
2. Recrutarea personalului de recensământ din teritoriu
Este realizată de către UAT-uri (primării).
Potrivit art. 5, alin. (1) din H.G. nr. 1.071 din 11 decembrie 2020 pentru stabilirea bugetului și a
categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România
în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației
și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, “Contractele cu
recenzorii pentru autorecenzare asistată, recenzorii, recenzorii-șefi și coordonatorii la nivel de
municipiu, sector al municipiului București, oraș sau comună se încheie de către ordonatorii
principali de credite ai bugetelor unităților administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 1.168 și
următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în
baza listelor nominale cu personalul de recensământ din teritoriu selectat conform art. 29 lit. h)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 178/2020, comunicate de către direcțiile teritoriale de statistică.”
Potrivit art. 5, alin. (3) din H.G. nr. 1.071/2020, “Contractele cu recenzorii pentru recensământul
de probă, recenzorii pentru cercetarea statistică postrecensământ și coordonatorii la nivel de
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județ se încheie de către direcțiile teritoriale de statistică, potrivit prevederilor art. 1.168 și
următoarele din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.”
Modelul contractului cadru de servicii pentru RPL2021 este prevăzut în Anexa nr. 2 a H.G. nr.
145/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1071/2020 pentru
stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și
locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor
dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea
recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, iar acesta urmează să fie
completat, în mod corespunzător, cu durata contractului, preţul contractului, sectorul/ județul/
UAT-ul de recensământ alocat, serviciile care trebuie prestate în funcţie de categoria de personal
de recensământ pentru care se încheie și condițiile specifice care trebuie îndeplinite.
Odată cu semnarea contractelor de servicii pentru RPL2021, personalul de recensământ are
obligația de a semna și Angajamentul de confindențialitate.
3. Repartizarea recenzorilor și recenzorilor șefi pe sectoare de recensământ
Operațiunea are în vedere alocarea câte unui sector de recensământ unui singur recenzor înainte
de începerea perioadei de colectare a datelor în teren și alocarea unui anumit număr de recenzori
în responsabilitatea unui recenzor șef, în localitățile mari.
Pe parcursul colectării datelor, în cazul în care un recenzor/recenzor șef renunță la contract din
diverse motive, acesta trebuie rapid înlocuit cu o altă persoană, din lista de rezerve existentă la
nivelul fiecărui județ.
În această etapă are loc și distribuirea materialelor de recensământ. Fiecărui recenzor i se
înmânează, pe bază de proces verbal de predare-primire, o tabletă care va fi recepționată într-o
cutie care, pe lângă tableta propriu-zisă, va conține și cablul de alimentare și manualul de utilizare
(unde este cazul). Recenzorul va primi, cu această ocazie, și credențialele (numele de utilizator
și parola) pentru accesarea aplicației „Interviewer”.
4. Efectuarea vizitei preliminare de către recenzori
În cadrul vizitei preliminare, recenzorul trebuie să se familiarizeze cu sectorul de recensământ
care i-a fost atribuit.
Aceasta se efectuează în perioada programată de UJIR în vederea cunoașterii sectorului de
recensământ atribuit în detaliu, a limitelor acestuia și dacă acestea sunt bine delimitate, precum
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și pentru identificarea eventualelor spații nedestinate locuirii, dar care servesc drept loc de
reședință obișnuită unor persoane. În cadrul vizitei preliminare recenzorul va efectua următoarele
sarcini:
➢ Accesează harta sectorului de recensământ pe care vor fi marcate: adresele nerenzate
și adresele recenzate on-line parțial în etapa de autorecenzare, dar și adresele
recenzate integral;
➢ Verifică în teren, limita sectorului de recensământ de care răspunde;
➢ Merge pe teren pe fiecare stradă din harta sectorului de recensământ și se asigură că,
în sectorul de care răspunde, au fost incluse pe hartă toate străzile, toate clădirile de
locuit, dacă în clădirile cu altă destinație sunt gospodării permanente, dacă unele
locuințe sunt neincluse pe harta sectorului de recensământ sau din contră, sunt
inexistente (au fost demolate, și-au schimbat destinația etc), aflând informații despre
situația acestora la momentul de referință al recensământului (1 Decembrie 2021).
➢ Identifică dacă există zone cu locuințe convenționale sau orice alt tip de locuință din
necesitate (rulotă, cort, locuri amenajate sub poduri, canale etc. unde pot exista
persoane care locuiesc în acel loc în mod obișnuit).
➢ Contactează recenzorul șef și îi semnalează toate situațiile deosebite întâlnite pe
parcursul vizitei preliminare și ulterior va primi de la acesta un răspuns avizat privind
includerea în sectorul de recensământ a acestor zone, locuințe, persoane în vederea
recenzării acestora, în funcție de situația acestora la data de 1 Decembrie 2021.
5. Plata personalului de recensământ
Potrivit art. 6, alin. (1) din H.G. nr. 1.071 din 11 decembrie 2020 pentru stabilirea bugetului și a
categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România
în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației
și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, “Plata
recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor, recenzorilor-șefi și coordonatorilor la
nivel de municipiu, sector al municipiului București, oraș sau comună se realizează în anul 2022,
după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni
administrativ-teritoriale în vederea efectuării plăților către personalul de recensământ, de la
bugetele unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în limita a 192.000 mii lei, din sume
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defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această
destinație în anexa la legea bugetului de stat.”
Articolul 6 alin. (7) al HG nr. 1071/2020 cu modificările și completările ulterioare prevede: “Plata
recenzorilor pentru recensământul de probă, coordonatorilor la nivel de județ și a recenzorilor pentru
cercetarea statistică postrecensământ se realizează din bugetele direcțiilor teritoriale de statistică.”
Plata recenzorilor care asigură autorecenzarea asistată în perioada de autorecenzare se face
în funcţie de numărul de chestionare completate prin autorecenzare asistată, la un tarif de 7 lei
pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” și de 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea
locuinței”, inclusiv pentru orașele și comunele izolate sau dispersate teritorial. Plata se face
conform situației rezultate din contorizarea automată a datelor comunicate de UJIR-uri.
Plata recenzorilor se face în funcţie de numărul de chestionare completate prin interviu față-înfață, la un tarif de 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” şi de 3,5 lei pentru
„Secțiunea pentru recenzarea locuinţei”, inclusiv „Secțiunea pentru recenzarea spațiului colectiv
de locuit”. Pentru oraşele şi comunele izolate sau dispersate teritorial, plata recenzorilor pentru
recenzarea propriu-zisă se face în funcţie de tipul de chestionar la un tarif de 9 lei pe „Secțiunea
pentru recenzarea persoanei” şi de 5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinţei”, inclusiv
„Secțiunea pentru recenzarea spațiului colectiv de locuit”.
Plata recenzorilor-șefi, stabilită raportat la gradul de complexitate al activității acestora, astfel
după cum rezultă acesta din obligațiile specifice acestei categorii de personal de recensământ,
este în sumă fixă de 6.000 lei pentru cele două luni de contractare a serviciilor.
Plata coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului București, oraș și comună,
stabilită raportat la gradul de complexitate al activității acestora, astfel după cum rezultă acesta
din obligațiile specifice acestei categorii de personal de recensământ, se face pentru două luni
de contractare a serviciilor, în funcție de gradul de încărcare dat de dimensiunea unității
administrativ-teritoriale, conform populației țintă estimate la data de 1 decembrie 2021, publicată
pe www.recensamantromania.ro.

2.3 Reguli de comportament față de persoanele recenzate
Pentru a câștiga încrederea populației este foarte important ca toți recenzorii să aibă un
comportament adecvat și civilizat pe perioada întregii lor activități.
Sesiunile de instruire ale personalului de recensamant au inclus module de explicare a modului
cum trebuie să se comporte aceștia, și în special recenzorii și recenzorii ARA cu persoanele pe
care le recenzează/asistă la auto-recenzare, ce atitudine sa abordeze în diferite situații, modul în
care să trateze eventuale situații de criză, cum să convingă persoanele să participe la
recensământ etc.
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3. CHESTIONARELE DE RECENSĂMÂNT
3.1. Tipuri de chestionare și structura acestora
La recensământul populației și locuințelor se vor utiliza două tipuri de chestionare electronice, în
funcție de metoda de recenzare:
1. chestionarul CAWI disponibil online pentru autorecenzare
2. chestionarul CAPI pentru interviu față-în-față cu ajutorul tabletei
➢ CHESTIONARUL CAWI de autorecenzare on-line este structurat pe următoarele secțiuni:
1.1 Coperta
1.2 Secțiunea pentru recenzarea locuinței
1.2.1 Informații despre gospodărie
1.2.2 Componența gospodăriei
1.2.3 Informații despre locuință și clădire
1.3 Secțiunea pentru recenzarea persoanei
➢ CHESTIONARUL CAPI de recenzare prin interviu față-în-față cu recenzorul este structurat
pe următoarele secțiuni:
1.1 Coperta
1.2 Secțiunea pentru recenzarea locuinței
1.2.1 Informații despre gospodărie
1.2.2 Componența gospodăriei
1.2.3 Informații despre locuință și clădire
1.3 Secțiunea pentru recenzarea persoanei
1.4 Secțiunea pentru recenzarea spaţiului colectiv de locuit
Secțiunile chestionarului se activează în funcție de tipul locuinței pe care o ocupă fiecare
gospodărie, astfel:
1.

Dacă gospodăria se află într-o locuință convențională recenzorul va completa următoarele
secțiuni:
✓

✓

Secțiunea COPERTA – se completează date în această secțiune doar pentru
locuințele nou identificate în teren în perioada de recenzare;
SECȚIUNEA PENTRU RECENZAREA LOCUINȚEI
•

INFORMAȚII DESPRE GOSPODĂRIE

•

COMPONENȚA GOSPODĂRIEI
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•
✓

2.

INFORMAȚII DESPRE LOCUINȚĂ ȘI CLĂDIRE (dacă este cazul)

SECȚIUNEA PENTRU RECENZAREA PERSOANEI

Dacă se recenzează un spațiu colectiv de locuit recenzorul va completa secțiunile:
✓

Secțiunea COPERTA

✓

SECȚIUNEA PENTRU RECENZAREA SPAȚIULUI COLECTIV DE LOCUIT

✓

SECȚIUNEA PENTRU RECENZAREA PERSOANEI

Clădire
Gospodărie individuală a
populației
Gospodărie privată într-un
spațiu colectiv de locuit
Gospodărie colectivă
Persoană fără adăpost

DA

Secțiunea referitoare la:
Spațiu
Locuință
Gospodărie Persoană
colectiv
de locuit
NU
DA
DA
DA

DA

NU

DA

DA

DA

NU
NU

DA
DA

NU
NU

NU
NU

DA
DA

SECȚIUNE PENTRU RECENZAREA LOCUINȚEI
•

Se vor înregistra:

locuinţele convenţionale şi alte unităţi de locuit, indiferent dacă
acestea sunt situate în clădiri de locuit, în clădiri cu altă
destinaţie sau în spaţii colective de locuit;

•

numărul gospodăriilor din locuință;

•

numărul persoanelor din locuință și prezența acestora.

INFORMAȚII DESPRE GOSPODĂRIE ȘI COMPONENȚA GOSPODĂRIEI
Se vor înregistra:

•

informații privind persoanele prezente şi temporar absente din
fiecare gospodărie;

•

gradul de rudenie cu capul gospodăriei al fiecărui membru al
gospodăriei;

•

se va identifica dacă soțul/soția, respectiv părinții (tata și mama)
fiecărui membru al gospodăriei se regăsesc între membrii
gospodăriei;

SECȚIUNE PENTRU RECENZAREA SPAȚIULUI COLECTIV DE LOCUIT
Se vor înregistra:

•

informații privind caracteristicile spaţiului colectiv de locuit.
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SECȚIUNE PENTRU RECENZAREA PERSOANELOR
Se vor înregistra:

•

informații despre fiecare persoană cu reședința obișnuită la
adresa de reședință obișnuită, care este prezentă de cel puțin 12
luni (la momentul de referință al recensământului) sau care
intenționează să rămână la această adresă de reședință o
perioadă de cel puțin 12 luni;

•

persoanele care au reședința obișnuită la adresa de reședință
obișnuită dar care, la momentul de referință al recensământului,
sunt temporar absente pentru o perioadă mai mică de 12 luni.

3.2.Completarea chestionarelor de recensământ
3.2.1. Identificarea adreselor/ gospodăriilor/ locuințelor unde trebuie
realizată recenzarea
În acest scop se va pune la dispoziția fiecărui recenzor, pentru sectorul său de recensământ, o
listă cu situația locuințelor/ gosodăriilor respectiv a persoanelor care s-au/nu s-au autorecenzat.

3.2.2. Modul de completare a chestionarelor electronice
Calitatea şi cantitatea informaţiilor colectate la recensământ depind în cea mai mare măsură de
pregătirea şi de felul de a acţiona al recenzorilor.
Aceștia trebuie să adreseze întrebările de preferință persoanei în cauză și, dacă acest lucru nu
este posibil în urma mai multor încercări, unui membru al gospodăriei care răspunde pentru acea
persoană, cunoscând bine situația respectivei persoane. În acest din urmă caz, este important
ca, atunci când se citesc întrebările cu voce tare, recenzorul să adapteze formularea în
consecinţă. De exemplu, dacă recenzorul realizează un interviu direct (cu persoana însăși) va
întreba „Care este starea Dumneavoastră civilă legală?”, spre deosebire de situaţia în care
realizează un interviu proxy (când în locul persoanei vizate, din motive obiective răspunde un alt
membru al gospodăriei) când va întreba: „Care este starea civilă a nepotului Dvs.?” sau „Care
este motivul absenței din localitate a fiicei Dvs.? etc.
La începutul fiecărui interviu individual, pentru copii sau pentru persoanele absente, pentru care
recenzorul va realiza interviuri proxy cu o altă persoană din gospodărie, se poate stabili cu
persoana care răspunde la întrebări cum este cel mai simplu să se facă referire la persoana
respectivă, de exemplu utilizând gradele de rudenie: soția, fiul, fiul cel mic, mama, soacra etc.
sau porecle sau diminutive pe care însuși respondentul le va furniza.
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Reguli generale pentru înregistrarea răspunsurilor în chestionarele de recensământ:
• recenzorul pune toate întrebările care sunt incluse în chestionare şi doar pe acestea;
•

recenzorul citește întrebarea integral, inclusiv eventualele mențiuni metodologice,
exemple care preced sau care urmează întrebării, inclusiv cele care sunt scrise în
paranteze sau care reprezintă exemple (cu excepția celor la care este indicat NUMAI
PENTRU RECENZOR);

•

recenzorul adresează întrebările exact în ordinea din chestionar;

•

acesta se asigură că interlocutorul a înţeles cât mai exact la ce se referă întrebările;

•

recenzorul nu are voie să schimbe formularea întrebărilor. În cazul în care trebuie să
repete o întrebare cu cuvinte diferite de cele scrise în chestionar, trebuie să aibă grijă să
nu schimbe sensul întrebării şi să furnizeze doar informaţiile strict necesare pentru a o
clarifica şi pentru a obţine un răspuns exact;

•

recenzorul nu trebuie să influenţeze în niciun fel răspunsurile date de respondent. Atunci
când pune întrebările trebuie să fie neutri în legătură cu posibilele răspunsuri;

•

recenzorul nu trebuie să presupună că ştie răspunsul persoanei recenzate, trebuie să
adreseze întotdeauna întrebarea şi să înregistreze fidel răspunsul dat de respondent,
fără interpretări sau asimilări;

•

recenzorul va repeta întrebările şi va da explicaţii suplimentare în cazul apariţiei oricăror
neînţelegeri;

•

dacă răspunsul primit nu se încadrează în nici unul din cazurile prevăzute în chestionar,
recenzorul va iniţia un dialog suplimentar pentru a lămuri ce a înţeles interlocutorul și a
putea încadra răspunsul în una dintre variantele de răspuns;

•

nu toate întrebările se aplică tuturor persoanelor. În general, filtrele conduc exact la
întrebarea care trebuie adresată de către recenzor. Cu toate acestea, la unele întrebări
recenzorul trebuie să citească instrucțiunile din chestionar pentru a ști dacă trebuie să
adreseze întrebarea (de exemplu, în Secțiunea pentru recenzarea persoanei –
întrebarea ii. Anul căsătoriei actuale se adresează numai femeilor căsătorite, iar anul se
înscrie numai în cazul femeilor recăsătorite);

•

evitați situaţiile tensionate şi cele care ar putea declanşa orice gen de conflict.

La recenzare recenzorul trebuie să parcurgă succesiv fiecare secțiune, iar în cadrul fiecărei
secțiuni, fiecare întrebare.
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Denumirea secțiunilor apare în mediul online (pe tabletă, telefon, laptop, PC) marcată în culoarea
albastru.
Semnificația validării unei secțiuni se vizualizează foarte ușor în partea stângă a ecranului, pentru
fiecare secțiune în parte.
1. Secțiunea al cărui titlu este marcat cu verde – înseamnă că a fost completată integral și
nu sunt erori.
2. Secțiunea al cărui titlu este marcat cu albastru semnifică următoarele:
•

Nu s-au completat toate întrebările – trebuie să se revină și să se completeze
întrebările.

•

Au fost completate toate întrebările, dar unele răspunsuri sunt semnalate ca
atenționări – recenzorul trebuie să verifice, corecteze numai dacă este cazul, și dacă
răspunsurile sunt corecte, să treacă la următoarea secțiune.

3. Secțiunea al cărui titlu este marcat cu roșu – înseamnă că la unele întrebări răspunsul
este greșit, fiind necesară întoarcerea la întrebările respective și corectarea erorilor.

3.2.3. Cum se completează diferite tipuri de întrebări
1. Majoritatea întrebărilor au răspunsuri prestabilite din care, de regulǎ, doar unul poate fi
ales de respondent. În acest caz, se apasă cercul din dreptul răspunsului dat de
respondent.
2. Unele întrebări au răspunsuri deschise, unde persoana care completează
chestionarul/recenzorul trebuie să înscrie răspunsul sub formă de text.
3. La alte întrebări răspunsul dorit se alege dintr-o listă cu variante de răspuns predefinite – din
care persoana care completează chestionarul/recenzorul trebuie să aleagă varianta dorită.
De exemplu, în SECȚIUNEA PENTRU RECENZAREA PERSOANEI, întrebarea P2m.
Cetăţenia - dacă răspunsul care trebuie înregistrat este „cetățenie română”, trebuie să
se aleagă din lista afișată țara de cetățenie ”România”, dacă se dorește a se înregistra
ca răspuns că persoana are cetățenie chineză se va alege din listă ”China”.
4. Alte întrebări au răspunsuri prestabilite şi permit răspunsuri multiple – din care persoana
care completează chestionarul/recenzorul trebuie să aleagă variantele dorite.
De exemplu, în SECȚIUNEA PENTRU RECENZAREA LOCUINȚEI, Întrebarea
LC18a. - Reabilitarea termică a locuinţei a fost realizată prin - unde fiecare
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variantă de răspuns semnifică o metodă de izolare, iar respondentul trebuie să
răspundă cu DA sau NU pentru fiecare dintre acestea. Astfel, la întrebarea LC18a
se va bifa câte un răspuns pentru fiecare dintre cele 4 variante de răspuns din
chestionar.
5. Unele întrebări necesită înscrierea unor cifre în spațiul destinat răspunsului.
De exemplu, în SECȚIUNEA PENTRU RECENZAREA LOCUINȚEI, la punctul
LC8a – numărul de camere de locuit – se va înscrie numărul declarat, cu cifre arabe.

4. PRECIZĂRI METODOLOGICE PRIVIND CHESTIONARUL ELECTRONIC
Întrebările incluse în chestionar sunt organizate pe secțiuni și sub-secțiuni grupate pe subiecte
de interes. În continuare sunt prezentate aspecte metodologice legate de întrebările
recensământului populației și locuințelor runda 2021 incluse în secțiunile chestionarului
electronic.

4.1. COPERTA
Aceste informații sunt primele date de identificare ale locuințelor din sectorul de recensământ
care a fost atribuit unui recenzor și pe care acesta le poate vedea în lista care va fi încărcată și
disponibilă pe tableta alocată. Pentru a începe recenzarea unei gospodării recenzorul va
accesa interviul (chestionarul) corespunzător adresei înscrise în secțiunea COPERTĂ. Trebuie
verificat că informațiile înscrise în Copertă corespund locației în care se află gospodăria
recenzată.
Vor exista situații în care aceste informații nu vor fi pre-încărcate: locuințele cu mai multe
gospodării, oameni ai străzii, locuințe nou date în funcțiune cu puțin înainte de momentul de
referință care nu sunt incluse în opisul sectorului de recensământ etc.
Pentru aceste cazuri, se utilizează un chestionar infinit/nelimitat, care este un chestionar fără
date de identificare preîncărcate pe care recenzorul îl accesează în vederea completării. În
această situație Secțiunea Copertă va fi completată de către recenzor.
Secțiunea de identificare a locuinței de recenzat prezintă informații pre-încărcate în prealabil,
acolo unde aceste informații sunt disponibile, referitoare la: numărul sectorului de recensământ
și adresa unității de recenzare, precum județul; municipiul/orașul/comuna; localitatea
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componentă a municipiului/orașului sau satul, iar unde există în baza de date detalii, vor fi
încărcate și denumirea străzii și numărul administrativ.
Numărul sectorului de recensământ
•

Numărul sectorului de recensământ este aceleaşi pentru toate chestionarele
dintr-un sector de recensământ. El apare doar pe chestionarele electronice
destinate recenzării prin interviu față-în-față cu recenzorii.

•

Numărul sectorului de recensământ va fi încărcat automat în toate chestionarele
din lista disponibilă pe tableta alocată unui recenzor. Dacă într-o locuință există
mai multe gospodării, numărul sectorului va apărea doar pe chestionarul primei
gospodării, pentru cea de-a doua gospodărie recenzorul trebuie să deschidă un
chestionar nou fără informații pre-completate, caz în care numărul sectorului de
recensământ va fi introdus manual de către recenzor.

Codul recenzorului ARA
•

Se completeaza doar in chestionarele electronice completate cu ajutorul
recenzorilor ARA.

Adresa completă
•

Pentru toate locuințele principale și secundare neocupate pre-înregistrate de
ocupanții, respectiv de proprietarii acestora, precum și pentru locuințele
identificate în teren în etapa de realizare a sectorizării teritoriului atribuite pentru
recenzare unui recenzor, adresa completă va fi pre-completată în chestionarul
electronic.

•

Pentru locuințele nou identificate de către un recenzor în sectorul său de
recensământ acesta va înscrie, în fiecare câmp, informațiile solicitate privind
adresa completă (judeţul, municipiul/oraşul, comuna, localitatea componentă –
satul, respectiv sectorul Municipiului București, strada, numărul şi litera de
ordine a clădirii și blocul, scara, apartamentul).

•

În cazul comunelor se va indica şi satul, iar pentru municipii şi oraşe se indică
localitatea componentă (satul), dacă este prevăzută în împărţirea administrativteritorială sau sectorul Municipiului București.
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4.2. SECȚIUNE PENTRU RECENZAREA LOCUINȚEI
Această secțiune conține mai multe întrebări, grupate tematic astfel:
4.2.1. Informații despre gospodărie
4.2.2. Componența gospodăriei
4.2.3. Întrebări despre locuință și clădire
Informațiile din această secțiune se completează numai de către capul gospodăriei, în cazul
autorecenzării sau prin interviu cu capul gospodăriei/persoana de referință sau, în lipsa
acestuia, cu o altă persoană adultă din gospodărie care cunoaște foarte bine atât situația
locuinței, cât și situația fiecărei persoane membră a gospodăriei, în cazul realizării recenzării
de către un recenzor.
Secțiunea se completează pentru fiecare locuinţă (ocupată sau neocupată), indiferent dacă
locuinţele se află în clădiri de locuit, în clădiri cu altă destinaţie sau în spaţii colective de locuit.
NU se vor înregistra locuinţele care, la momentul de referinţă al recensământului, sunt folosite
în totalitate în scopuri profesionale, comerciale etc.
SECȚIUNEA PENTRU RECENZAREA LOCUINȚEI se va completa pentru:
-

fiecare locuinţă convenţională (a se vedea definiţia de mai jos);

-

fiecare „altă unitate de locuit” în care își au reședința obișnuită una sau mai multe
persoane (a se vedea definiţia de mai jos).

Astfel, toate locuinţele convenţionale trebuie auto-recenzate sau recenzate, fie că sunt
ocupate de proprietari, de chiriași sau alte persoane care nu au un act care să ateste situația
în care locuiesc în acel spațiu, iar alte unităţi de locuit trebuie recenzate doar dacă sunt
ocupate de cel puţin o persoană prezentă sau temporar absent la momentul de referință al
recensământului.
Identificarea locuințelor care trebuie recenzate de către un recenzor va fi ușurată de vizita
preliminară pe care acesta o va realiza în sectorul de recensământ care i-a fost repartizat. În
această etapă se pot identifica limitele sectorului, corectitudinea delimitării acestuia,
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identificarea unor eventuale zone neacoperite și identificarea eventualelor spații nedestinate
locuirii, dar care servesc drept loc de reședință obișnuită unor persoane.
Dacă la o primă vizită o locuință nu poate fi recenzată fiindcă nu este nimeni acasă (putând
fi neocupată) iar recenzorul nu poate obține nicio informație referitoare la situația prezenței
unor persoane în acel spațiu, recenzorul va trece la următoarea locuință şi va reveni pentru
o nouă vizită. Va considera acea locuinţă ca fiind neocupată abia după ce a încercat, fără să aibă
un rezultat, recenzarea de mai multe ori a acesteia (la ore diferite şi lăsând mesaje de revenire).
Pentru fiecare gospodărie din locuinţă se completează un chestionar electronic. În
cazul în care, într-o locuință se găsesc 2 gospodării, o gospodărie se înregistrează în
chestionarul alocat adresei resepctive, iar pentru cea de-a doua gospodărie se deschide un
chestionar nelimitat/infinit în care se înscriu toate informațiile necesare (inclusiv cele
referitoare la adresa locuinței etc.).
4.2.1. INFORMAȚII DESPRE GOSPODĂRIE
➢ Se înscriu informații privind componența gospodăriei la momentul de referință al
recensământului, ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021;
➢ Se înscrie situația prezenței membrilor gospodăriei la momentul de referință al
recensământului, ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021 (numărul membrilor
gospodăriei prezenți, temporar absenți, plecați pentru o perioadă îndelungată ori
temporar prezenți);
➢ Se verifică/întocmește lista CNP-urilor membrilor gospodăriei prezenți sau temporar
absenți la momentul de referință al recensământului;
➢ În cazul completării unui chestionar nelimitat/infinit de catre un recenzor, prima
persoană care se înscrie în această listă este capul gospodăriei/persoana de referință,
a doua, dacă este cazul, este soţia/soţul sau partenera/partenerul capului gospodăriei,
şi aşa mai departe, în ordinea nucleelor familiale care formează gospodăria;
➢ Persoanele din spaţiile colective de locuit se vor înscrie în ordinea recenzării lor. Dacă
numărul de persoane dintr-un SC care nu formează o gospodărie individuală este mai
mare de 60, se va deschide un nou chestionar pentru a putea fi recenzate și restul
persoanelor.

58

Institutul Naţional de Statistică
Unitatea de Coordonare şi Implementare a
Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2021
Call Center: 0314338300
email: rpl2021@insse.ro

www.recensamantromania.ro

Atenție!
În acest caz, recenzorul trebuie să transcrie în chestionarul nelimitat/infinit,
fără greșeli, adresa completă a spațiului colectiv de locuit, exact cum este
pre-completată în chestionarul alocat, pentru a fi posibil, ulterior, reuniunea
înregistrărilor aferente respectivului spațiu colectiv de locuit.
La punctele G01a, G01b și G01c se vor înscrie, pe rând, numărul persoanelor din gospodărie
prezente și temporar absente, al persoanelor plecate pentru o perioadă îndelungată, respectiv
al persoanelor temporar prezente.
4.2.2. COMPONENȚA GOSPODĂRIEI
În COMPONENȚA GOSPODĂRIEI se completează separat, informații pentru fiecare
membru al gospodăriei care are introdus un CNP în secțiunea anterioară.
Atenție! În chestionarul electronic, introducerea unui CNP la INFORMAȚII DESPRE
GOSPODĂRIE generează întrebările pentru persoana respectivă în COMPONENȚA
GOSPODĂRIEI. Omiterea unui CNP înseamnă necompletarea informațiilor referitoare
la acea persoană!
•

pentru fiecare persoană din listă se înregistrează un nume fictiv, o poreclă sau un
diminutiv sub care aceasta va fi denumită pe parcursul interviului. Acest nume fictiv
este ales de persoana care răspunde la interviu și poate fi prenumele real al
persoanei sau orice altă denumire aleasă de aceasta.

•

În continuare, pentru fiecare persoană din gospodărie, capul gospodăriei sau
persoana adultă care răspunde în locul acestuia va oferi informații legate de: situația
persoanei la 1 Decembrie 2021; gradul de rudenie cu capul gospodăriei; identificarea
soțului/soției, mamei și a tatălui – dacă vreunul dintre aceștia fac parte din
gospodărie.

Pentru a putea încadra şi înregistra corect persoanele din gospodării şi gospodăriile din
locuinţe, trebuie cunoscute câteva DEFINIŢII fundamentale:
GOSPODĂRIE A POPULAȚIEI este grupul de două sau mai multe persoane care locuiesc
împreună în mod obişnuit într-o unitate de locuit sau doar într-o parte a acesteia având, în
general, legături de rudenie şi care se gospodăresc în comun - contribuie împreună la
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aprovizionarea şi la consumul de alimente şi de alte bunuri esenţiale traiului - şi participă
integral sau parţial la bugetul de venituri şi cheltuieli.
Persoanele care, la momentul de referinţă al recensământului, locuiesc şi se gospodăresc
singure sunt considerate gospodării de o singură persoană.
Persoanele care, deşi ocupă o locuinţă împreună cu alte persoane (de exemplu în calitate de
chiriaș), declară că se gospodăresc singure sunt considerate, de asemenea, gospodării de
o singură persoană.

CAPUL GOSPODĂRIEI/ PERSOANA DE REFERINȚĂ este persoana declarată şi
recunoscută ca atare de către ceilalţi membri ai gospodăriei. Desemnarea capului
gospodăriei este decizia exclusivă a membrilor gospodăriei. Dacă situaţia o impune, se
vor lua în considerare câteva criterii care să ajute în alegerea capului gospodăriei, şi
anume: situaţia economică a persoanei, venitul, autoritatea personală, deţinerea titlului de
proprietate asupra locuinţei, vârsta etc.
Poate fi înregistrată cap al gospodăriei numai o persoană prezentă sau temporar
abesentă.
NUCLEU FAMILIAL se definește într-un sens restrâns ca două sau mai multe persoane
care aparțin aceleiași gospodării și ale căror legături de rudenie sunt cele de soț și soție,
de parteneri într-o uniune consensuală sau de părinte și copil. 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. Acest concept de familie limitează relațiile între copii și
adulți la relații directe (de gradul I), adică între părinți și copii.
Formează nuclee familiale:
•

soţul/partenerul şi soţia/partenera fără copii;

•

soţul/partenerul şi soţia/partenera cu copii necăsătoriţi;

•

un singur părinte cu unul sau mai mulți copii.
Termenul de partener/parteneră se referă doar la cuplurile aflate întro uniune consensuală, nu la cuplurile căsătorite legal (pentru ele se
folosește termenul soț/soție).
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Se consideră că fac parte din nucleul familial:
•

toţi copiii care locuiesc împreună cu părinţii, care nu au un soţ sau
partener şi nu au, la rândul lor, copii în cadrul aceleiaşi gospodării;

•

copiii aparţinând numai unuia dintre soţi/parteneri sau copiii adoptaţi se
consideră copii (fiu/fiică) ai cuplului;

•

copiii care au fost căsătoriţi, dar la momentul de referinţă sunt divorţaţi sau
văduvi şi care au revenit în gospodăria părinţilor, cu condiţia să nu aibă la
rândul lor copii sau parteneri în cadrul gospodăriei;

•

un copil care locuiește în mod alternativ în două gospodării (de exemplu,
în cazul în care părinții săi sunt divorțați) trebuie să fie înregistrat în
gospodăria unde își petrece cea mai mare a timpului. În cazul în care acesta
petrece o perioadă de timp egală cu fiecare din părinți, copilul va fi înregistrat
în cadrul gospodăriei unde copilul a petrecut noaptea recensământului (ora
”0” din 1 Decembrie 2021).

Nu fac parte din nucleul familial:
•

copiii aflaţi în plasament familial vor fi încadraţi la persoane neînrudite;

•

un fiu sau o fiică care locuiește cu un soț, cu un partener în uniune
consensuală sau cu unul sau mai mulți din proprii săi copii nu este luat în
considerare ca fiind un copil;

•

persoanele care sunt sau nu înrudite cu capul gospodăriei dacă nu se află
într-una dintre situațiile descrise mai sus.

LISTA CNP-URILOR PERSOANELOR DIN GOSPODĂRIE
•

in cazul auto-recenzarii, aceasta lista apare pre-comppletata cu datee
declarate in formularul de pre-inregistrare.

•

recenzorul îl înscrie in chestionarul electronic pe prima pozitie din lista CNPul capului gospodăriei/persoanei de referință.

•

CNP-urile trebuie să fie înscrise corect, exact asa ca în cartea de identitate
(buletin).
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G1a. Numărul persoanelor din gospodărie (prezente și temporar absente)
•

Se va înregistra numărul membrilor gospodăriei prezenți sau temporar absenți
la momentul de referință al recensământului (1 Decembrie 2021).

•

Dacă în locuință sunt mai multe gospodării, în această secțiune trebuie să se
înregistreze numai membrii unei singure gospodării, respectiv a celei pentru
care se completeaza chestionarul și, din acest punct de vedere, trebuie să se
precizeze doar membrii gospodăriei prezenți sau temporar absenți.

Atenție!
Este esențial ca la această întrebare membrii gospodăriei să fie înregistrați
corect, întocmai cu situația fiecăruia privind prezența la momentul de referință
al recensământului. Se au în vedere situațiile particulare prezentate la
definiția reședinței obișnuite.
O PERSOANĂ ESTE CONSIDERATĂ PREZENTĂ dacă la momentul de
referință al recensământului (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,
(a nu se lua în considerare absente scurte precum delegații, internări în spital etc.);
O PERSOANĂ ESTE CONSIDERATĂ TEMPORAR ABSENTĂ dacă la
momentul de referință al recensământului (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.

G1b. Numărul persoanelor plecate pentru o perioadă îndelungată
•

Se va înregistra numărul membrilor gospodăriei care erau plecați pentru o
perioadă îndelungată (de cel puţin 12 luni) la momentul de referință al
recensământului;

•

Se ţine cont de definiția următoare:
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O PERSOANĂ ESTE CONSIDERATĂ PLECATĂ PENTRU O PERIOADĂ
ÎNDELUNGATĂ dacă, la ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021, aceasta era
plecată din localitatea de domiciliu/reşedinţă într-o altă localitate din ţară sau
străinătate, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni sau era plecată pentru o
perioadă mai scurtă de 12 luni, dar cu intenţia de a absenta (de a sta plecat)
pentru mai mult de 12 luni.

G1c. Numărul persoanelor temporar prezente
•

Se va înregistra numărul membrilor gospodăriei temporar prezenți (veniți de
mai puţin de 12 luni și care nu intenționează să se stabilească în gospodărie
pentru o perioadă de 12 luni consecutive de la momentul venirii);

•

Se ţine cont de definiția următoare:
O PERSOANĂ ESTE CONSIDERATĂ TEMPORAR PREZENTĂ dacă, la
momentul de referință al recensământului (ora “0” din ziua de 1 Decembrie
2021), era venită în localitatea de recenzare de o perioadă mai mică de 12
luni având intenţia de a sta mai puţin de 12 luni, pentru diferite scopuri:
delegaţie, concediu de odihnă, vizită la rude sau prieteni etc.

Persoanele plecate pe perioadă îndelungată și persoanele temporar
prezente NU trebuie incluse în lista membrilor gospodăriei.
G2. Persoana este denumită:
Următoarele precizări sunt valabile DOAR PENTRU ÎNSCRIEREA DATELOR
ÎN CHESTIONARELE INFINITE/NELIMITATE de către recenzori!
•

Se vor înregistra toate persoanele (înrudite şi/sau neînrudite) care, în
mod obişnuit, locuiesc împreună la adresa de recenzare și au declarat
că formează o gospodărie – conform definiției gospodăriei, indiferent
dacă sunt cetățeni români sau străini ori persoanele fără cetăţenie
română, care se află pe teritoriul României pentru cel puţin 12 luni,
persoane prezente sau temporar absente în ordinea în care au fost
înregistrate în lista CNP-urilor.
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•

Prima persoană înscrisă trebuie să fie capul gospodăriei. Aceasta ar
trebui să fie chiar persoana stabilită, de gospodărie, la începutul
interviului.

•

După înscrierea capului de gospodărie, ceilalţi membri ai gospodăriei se
vor înscrie respectându-se următoarea ordine:

a) în cazul unei gospodării formate dintr-un singur nucleu familial,
recenzorul va înscrie persoanele din gospodărie începând cu capul
gospodăriei şi va continua cu soţul/soţia sau partenerul/partenera,
urmând copiii necăsătoriţi, în ordinea descrescătoare a vârstei;
b) dacă gospodăria este constituită din două sau mai multe nuclee
familiale, recenzorul va înscrie mai întâi nucleul familial din care face
parte capul gospodăriei (cu persoanele în ordinea indicată anterior),
apoi celelalte nuclee familiale în aceeaşi ordine (începând cu
soţul/soţia, partenerul/partenera), după care urmează persoanele
înrudite care nu formează nuclee familiale, persoanele neînrudite care
stau în gazdă sau sunt angajate pentru munci casnice etc., în cazul în
care acestea fac menaj comun cu ceilalţi membri ai gospodăriei;
c) dacă într-o gospodărie nu există niciun nucleu familial, ea fiind
alcătuită din persoane înrudite (de exemplu, unchi, nepot) sau nu (de
exemplu colegi de facultate), recenzorul va înscrie mai întâi capul
gospodăriei, recunoscut de celelalte persoane ca atare, apoi celelalte
persoane, fie în ordinea relaţiilor de rudenie (alianţă) cu capul
gospodăriei - acolo unde este cazul, fie în ordinea descrescătoare a
vârstei.
•

Pentru identificarea fiecărui membru al gospodăriei nu se solicită
numele de familie sau prenumele real, ci se solicită utilizarea unor
cuvinte sugestive, diminutive sau porecle, care să ajute în departajarea
acestora, cum ar fi: tata, mama, copil 1, bunica etc.. În cazul în care
persoana oferă recenzorului numele de familie sau prenumele real
trebuie să i se comunice că, pentru protecția datelor personale, este de
preferat să aleagă o altă denumire decât prenumele real, pentru fiecare
membru.
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•

Utilizarea cuvintelor sugestive va ajuta capul gospodăriei sau persoana
de referință să identifice mai ușor membrii gospodăriei și, cu ajutorul
acestor nume sugestive, să furnizeze informații despre aceștia, precum
relația de rudenie pe care membrii gospodăriei o au cu capul
gospodăriei sau legăturile familiale cu ceilalți membri.

•

Pentru a evita confuziile în completarea chestionarului nu se înscriu
aceleași denumiri pentru mai mulți membri ai gospodăriei.

G3. Situația persoanei la recensământ (la 1 Decembrie 2021)
•

Pentru fiecare persoană se înscrie prezența la momentul de referință al
recensământului (1 Decembrie 2021) și nu cea din ziua recenzării.

•

Pentru semnificația variantelor de răspuns a se vedea explicațiile de mai
sus, de la punctele G1a-G1c.

G4. Care este gradul de rudenie al persoanei denumite [numele fictiv membrului
gospodăriei] cu capul gospodăriei?
•

Se va bifa un răspuns pentru fiecare persoană, corespunzător situaţiei
declarate.
În chestionarul electronic, numele fictiv ales pentru fiecare
persoană va apărea în corpul întrebării, ajutând astfel la evitarea
unor confuzii privind persoana la care se face referire în
întrebare.

Capul

•

În cazul completării unui chestionar completat prin auto-recenzare,

gospodăriei/

prima persoana din lista membrilor gospodariei este capl

persoana de

gospodariei.

referință

•

În cazul completării unui chestionar infinit/nelimitat de catre un
recenzor, acesta va înscrie, intotdeauna, în lista de CNP-uri capul
gospodăriei pe prima pozitie din Lista persoanelor din
gospodărie.

•

În cazul gospodăriilor formate dintr-o singură persoană, aceasta va
fi înregistrată drept cap al gospodăriei.

Soţ/Soţie

•

Se va înregistra ca soț sau ca soție persoana care este căsătorită
legal cu capul gospodăriei.
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Partener/Parte

•

neră

Se va înregistra ca partener sau ca parteneră a capului gospodăriei
persoana care trăiește în uniune consensuală cu capul
gospodǎriei (căsătorie fără forme legale, concubinaj, uniune liberă).
Atenție!
Pot exista cazuri particulare în care persoanele care au declarat
că sunt partener/parteneră a capului gospodăriei vor declara la
SECȚIUNEA PENTRU RECENZAREA PERSOANEI că starea
lor civilă este de persoană căsătorită. Acest lucru nu înseamnă
că recenzoru ar trebui să revina și să modifice răspunsul la
această întrebare (G4), ci mai degrabă să inițieze o scurtă
discuție în care să se asigure că respondentul a înțeles că
partenerul/partenera este persoana din gospodarie cu care are
o relație similară cu cea dintr-o căsătorie legală, dar cu care nu
s-a căsătorit legal. Numai după această clarificare și primirea
unui răspuns clar se va reveni, dacă este cazul, la întrebarea
G4.

Fiu/Fiică

•

Se va înregistra ca fiu/fiică copilul natural al capului gospodăriei,
copilul soțului/partenerului sau al soției/partenerei, copilul adoptiv al
capului de gospodărie (indiferent de vârsta sau de starea lor civilă).
Atenție!
• Copiii aflați în plasament familial nu sunt incluși ca fii sau
fiice. Gradul de rudenie al acestora cu capul gospodăriei
va fi de persoane neînrudite.

Ginere/Noră

•

Se va înregistra ca ginere/noră persoana care este căsătorită legal
cu fiica/fiul capului gospodăriei.

•

Persoana care trăiește în uniune consensuală cu fiica sau fiul
capului gospodăriei este considerat ginere/noră.

Nepot/Nepoată
de fiu/fiică

•

Se va înregistra ca nepot sau nepoată a capului gospodăriei, copilul
fiului sau fiicei capului gospodăriei; nu se înregistrează la acest cod
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copilul luat în plasament de fiica/fiul capului gospodăriei și nici copiii
fratelui/ sorei capului gospodăriei (nepoții din partea fraților).
Tată/Mamă

•

Se va înregistra tata sau mama natural(ă), vitreg(ă), adoptiv(ă) a
capului gospodăriei.

•

Partenera tatălui sau partenerul mamei capului gospodăriei vor fi
considerați, de asemenea, ca tată sau mamă pentru capul
gospodăriei.

Bunic/Bunică

•

Se vor înregistra, ca bunici, părinții tatălui sau mamei natural(e),
vitreg(e), adoptiv(ă) a capului gospodăriei.

Frate/Soră

•

Se vor înregistra ca frați sau surori persoanele care au aceiași
părinți naturali sau adoptivi, dar și frații sau surorile vitrege ale
capului gospodăriei.

Cumnat/cum-

•

nată de

Se va înregistra soțul sau soția fratelui/surorii naturale, adoptive ori
vitrege a capului gospodăriei.

frate/soră
Atenție!
Persoana care trăiește în uniune consensuală cu fratele sau
sora capului gospodăriei este considerat cumnat sau cumnată a
capului gospodăriei.
Nepot/nepoată

•

de frate/soră

Se va înregistra ca nepot sau nepoată a capului gospodăriei copilul
natural, adoptat sau vitreg al fratelui capului gospodăriei, dar nu și
copilul eventual luat în plasament de fratele sau sora capului
gospodăriei.

Socru/Soacră

•

Se vor înregistra ca socrii părinții soției sau soțului capului
gospodăriei.
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•

În cazul în care capul gospodăriei trăiește în uniune consensuală cu o
persoană și cu părinții acesteia, părinții partenerei sunt considerați socri
pentru capul gospodăriei.
•

Altă rudă

Se vor înregistra persoanele care sunt înrudite cu capul
gospodăriei, mătuși, unchi, veri etc. sau care au relații de rudenie
prin alianță cu capul gospodăriei, de exemplu mătușa soțului sau
soției sau ai partenerului/partenerei, copilul verișoarei soției etc

•

Persoană
neînrudită

Se vor înregistra persoanele care sunt considerate membre ale
gospodăriei, dar care nu au nicio legătură de rudenie sau prin
alianță cu capul gospodăriei (copiii aflați în plasament familial, bona,
îngrijitorul, un prieten cu care capul gospodăriei locuiește într-un
apartament închiriat etc.).

G5a. Soțul/Soția persoanei denumită [numele fictiv al fiecărui membru al
gospodăriei] locuiește în această gospodărie?
Această întrebare se completează numai de către persoanele care au vârsta de 16 ani și
peste la momentul de referință al recensământului (1 Decembrie 2021).
•

Se va bifa cu DA cazul în care persoana vizată trăiește în gospodărie
cu soțul sau soția sa.

•

Se va bifa cu NU, locuiește în altă gospodărie dacă soțul/soția există,
dar își are reședința obișnuită la altă adresă (formează gospodărie
separată la altă adresă).

•

Se va bifa cu NU, nu este căsătorit(ă) legal în toate cazurile în care
respondentul(a) declară că are partener/parteneră cu care locuiește în
gospodărie, că este necăsătorit, văduv, divorțat, dar și cazul în care
respondentul are o parteneră, dar nu locuiesc (încă) împreună.

G5b. Cine este soțul/soția persoanei denumită [numele fictiv al fiecărui membru al
gospodăriei] ?
•

Se va alege din lista membrilor gospodăriei persoana care este aleasă
ca fiind sau soția/soțul respondentului(ei).
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G5c. Partenerul/partenera persoanei denumită [numele fictiv al fiecărui membru al
gospodăriei] locuiește în această gospodărie?
•

Se va bifa cu DA cazul în care persoana vizată trăiește în gospodărie
cu un partener sau o parteneră într-o uniune consensuală.

G5d. Cine este partenerul/partenera persoanei denumită [numele fictiv al fiecărui
membru al gospodăriei] ?
•

Se va alege din lista membrilor gospodăriei persoana care este aleasă
ca fiind partenera sau partenerul respondentului(ei).

G5e. Tatăl persoanei denumită [numele fictiv al fiecărui membru al gospodăriei]
locuiește în această gospodărie?
•

Respondenții trebuie să aibă în vedere atât tatăl biologic sau, dacă este
cazul, tatăl vitreg, adoptiv sau partenerul mamei respondentului, care
are efectiv rolul de tată.

•

Se va bifa cu DA cazul în care persoana vizată trăiește în gospodărie
cu tatăl biologic, adoptiv sau vitreg, dar și cazul în care persoana vizată
trăiește în gospodărie cu partenerul mamei, acesta din urmă îndeplinind
rolul de tată.

G5f. Cine este tatăl persoanei denumită [numele fictiv al fiecărui membru al
gospodăriei] ?
•

Se va alege din lista membrilor gospodăriei persoana care este indicată
de către respondent ca fiind tatăl său.

G5g. Mama persoanei denumită [numele fictiv al fiecărui membru al gospodăriei]
locuiește în această gospodărie?
•

Respondenții trebuie să aibă în vedere atât mama biologică cât și mama
vitregă, adoptivă sau partenera tatălui respondentului, care are efectiv
rolul de mamă, dacă este cazul.
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•

Se va bifa cu DA cazul în care persoana vizată trăiește în gospodărie
cu mama biologică, adoptivă sau vitregă, dar și cazul în care persoana
vizată trăiește în gospodărie cu partenera tatălui, acesta din urmă
îndeplinind rolul de mamă.

G5h. Cine este mama persoanei denumită [fiecare membru al gospodăriei] ?
•

Se va alege din lista afișată a membrilor gospodăriei numele fictiv al
persoanei care este desemnată mama respondentului(ei).

4.2.3. ÎNTREBĂRI DESPRE LOCUINȚĂ
În diagrama următoare sunt reprezentate tipurile de locuire pentru întreaga populaţie.

DIAGRAMA TIPURILOR DE LOCUIRE DIN ROMÂNIA

TIPURI DE
LOCUIRE

Locuinţe
convenţionale

Locuinţe
convenţionale
ocupate

Locuinţe sezoniere
sau secundare

Alte unităţi de locuit

Spaţii colective de
locuit

Persoane fără
adăpost fără nici o
reşedinţă

Alte locuinţe
neocupate

LOCUINȚA CONVENȚIONALĂ este o unitate distinctă din punct de vedere
funcţional, alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, prevăzută, în general,
cu dependinţe (bucătărie, baie etc.) şi/sau cu alte spaţii de deservire (cămări,
debarale etc.), independentă de alte locuinţe sau spaţii, având intrare separată,
indiferent dacă este ocupată de una sau mai multe gospodării sau neocupată.
•

O locuință este:
➢

distinctă dacă este înconjurată de pereţi şi este prevăzută cu un
acoperiş astfel încât o persoană sau un grup de persoane să se poată
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izola de alte persoane pentru a dormi, a pregăti şi lua masa sau pentru
a se proteja de intemperii şi de pericolele mediului înconjurător;
➢

independentă dacă dispune de acces direct din stradă sau printr-un
spaţiu public sau comun (o scară, un culoar, o galerie, un teren
public). Cu alte cuvinte, ocupanţii pot intra şi ieşi fără să treacă prin
spaţiul altei gospodării.

•

Vor fi considerate locuinţe convenţionale:
➢ apartamentul - alcătuit din una sau mai multe camere de locuit,

prevăzut cu dependinţe corespunzătoare;
➢ locuinţa situată într-o casă individuală;
➢ locuinţa cu dependinţe izolate - locuinţele ale căror dependinţe nu au
legătură funcţională cu camerele de locuit (de exemplu, sunt situate în
curte);
➢ locuinţa fără dependinţe;
➢ camerele din clădirile de locuit sau cu altă destinaţie folosite de
gospodării diferite, fiecare având intrare separată (chiar dacă nu au
nicio dependinţă);
➢ chiliile din incinta mânăstirilor (ocupate individual de călugări sau
călugăriţe);
➢ locuinţele situate în incinta instituţiilor sau a societăţilor comerciale
destinate unor lucrători care îndeplinesc activităţi care necesită
prezenţa lor permanentă (cantoane izolate de-a lungul liniilor de cale
ferată sau a drumurilor, clădirile izolate ale staţiilor meteorologice sau
depozitelor rezervelor de stat, cantoanele silvice, clădirile care
deservesc instalaţiile/ reţelele de înaltă tensiune sau alte asemenea
unităţi izolate);
➢ camerele din spaţiile colective de locuit (de tip cămin sau hotel)
ocupate permanent de gospodăriile personalului de conducere,
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administrativ sau de serviciu, respectiv de gospodăriile studenţilor
căsătoriţi sau de alte gospodării;
Nu vor fi considerate locuinţe convenţionale:
•

încăperile din spaţiile colective de locuit (camerele din hoteluri,
dormitoarele din internate, căminele de copii, căminele studenţeşti sau
de bătrâni, saloanele din spitale etc.) care nu constituie locuinţe
permanente pentru una sau mai multe gospodării;

•

încăperile din construcţii gospodăreşti sau dependinţe izolate de
locuinţa obişnuită, ocupate de membrii aceleiaşi gospodării;

•

camerele de gardă, camerele folosite de personalul care lucrează în ture etc..

LOCUINȚA NECONVENȚIONALĂ (ALTĂ UNITATE DE LOCUIT) este
unitatea locativă care nu se încadrează în definiţia locuinţei convenţionale (fie
pentru că este o unitate mobilă, semi-permanentă sau improvizată, fie pentru
că nu a fost concepută ca locuinţă), dar care, la momentul de referință al
recensământului, este utilizată ca reşedinţă obişnuită de una sau mai
multe persoane.

COMPLETAREA ÎNTREBĂRILOR PRIVIND LOCUINȚA ȘI CLĂDIREA
•

În lista de interviuri (chestionare) alocate în tableta care a fost alocată unui
recenzor acesta va regăsi câte un chestionar pentru fiecare clădire
existentă într-un sector de recensământ care a fost identificată în teren în
momentul realizării sectorizării, iar variabilele înscrise în Secțiunea Copertă
vor fi deja completate astfel încât, pentru fiecare clădire, respectiv locuință din
clădire, va deschide un chestionar prestabilit.

•

În cazul în care, în perioada vizitei preliminare sau chiar în perioada colectării
în teren, recenzorul identifică clădiri sau locuințe pentru care nu regăseşte
un interviu (chestionar) alocat (cu informațiile din Copertă pre-completate) va
completa datele acestor locuințe în chestionare infinite/nelimitate (nealocate).
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•

În acest caz, înregistrarea locuințelor se va realiza astfel:
➢ Dacă într-o clădire există două sau mai multe locuinţe – vai
înregistra aceste locuinţe în ordinea numerelor atribuite fiecărui
apartament, indiferent că sunt locuinţe sau alte unităţi de locuit;
➢ Dacă locuinţele (apartamentele) nu sunt numerotate, va înregistra
în felul următor:
1. locuinţele situate în clădiri tip bloc - le va înregistra începând
cu prima locuinţă situată în stânga intrării sau scării de acces,
de la primul nivel locuit şi apoi va continua cu celelalte locuinţe,
până la ultimul nivel, în sensul mersului acelor de ceasornic;
2. locuinţele situate în clădiri cu două sau mai multe locuinţe
înşiruite, cuplate etc. – le va înregistra începând cu prima
locuinţă din clădire, de la intrarea în curte (lot) spre spatele
curţii sau de la stânga spre dreapta, în cazul clădirilor
amplasate pe latura din faţă sau pe latura din spatele curţii.

Deschiderea unui chestionar nou (nealocat)
•

În cazul în care clădirea nu se regăseşte pe harta sectorului de recensământ și
în lista de interviuri (chestionare) încărcată pe tableta unui recenzor, pentru
fiecare locuință din clădire recenzorul va completa un chestionar
infinit/nelimitat în care va nota același număr de sector de recensământ pe
care îl au toate celelalte clădiri din sectorul de recensământ în care se află
clădirea nou identificată. La fel va proceda și dacă într-o clădire din sectorul de
recensământ va identifica o locuință care nu există în lista de chestionare
încărcată pe tabletă.
Atenție!
Nu se va completa un chestionar nou pentru locuinţele pe care
proprietarii acestora le-au transformat în totalitate în firme, de exemplu
în cabinete medicale, birouri de avocatură, magazine, case de amanet,
frizerii etc. şi în care nu are reședința obișnuită nicio persoană!
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În cazul interviurilor față-în-față cu recenzorii, această parte de chestionar debutează
cu două întrebări adresate doar recenzorului. Acesta va completa răspunsurile fără a
adresa cele două întrebări respondentului, pe baza constatărilor proprii asupra
situației existente.
Atenție!
Răspunsurile la aceste două întrebări sunt foarte importante deoarece de ele depinde
lista de întrebări care se va afișa în continuare pe tabletă pentru a fi completate.
Tipul gospodăriei
•

Gospodărie individuală situată într-o locuință – a se vedea definițiile
gospodăriei individuale și a locuinței;

•

Gospodărie individuală situată într-un spațiu colectiv de locuit –
dacă o gospodărie individuală are reședința obișnuită într-o clădire a
unui spațiu colectiv de locuit; a se vedea definiția spațiului colectiv de
locuit;

•

Gospodărie colectivă – un grup relativ mare de persoane, în general
nelegate între ele prin legături de rudenie, care sunt reunite în scopuri
şi interese comune şi care folosesc în comun unele spaţii şi instalaţii
(băi, bucătării, săli de mese etc.) dintr-un spațiu colectiv de locuit;

•

Persoană fără adăpost – cod special dedicat persoanelor care nu au
o adresă de reședință obișnuită, fiind persoane care trăiesc pe străzi și
care nu dispun de un adăpost care ar intra în categoria spațiilor de locuit
(lipsă primară de adăpost) sau persoane care se mută frecvent de la un
spațiu de cazare temporară la altul (lipsă secundară de adăpost);

Rezultatul recenzării
În cazul în care un recenzor nu este sigur dacă o locuinţă era ocupată sau nu la 1
Decembrie 2021, înainte de a începe completarea răspunsului trebuie să afle acest
lucru de la un vecin, administratorul de bloc sau altă persoană.
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•

Gospodăria acceptă interviul – dacă membrii gospodăriei doresc să
desfășoare interviurile față-în-față pentru completarea răspunsurilor în
chestionare;

•

Gospodăria refuză interviul – dacă membrii gospodăriei nu doresc să
desfășoare interviurile față-în-față pentru completarea răspunsurilor în
chestionare, exprimând de o manieră clară acest refuz, chiar și în urma
explicațiilor suplimentare și a insistențelor recenzorului și recenzorului șef;

•

Toți membrii gospodăriei s-au auto-recenzat – dacă se constată că
toți membrii respectivei gospodării s-au auto-recenzat;

•

Doar o parte din membrii gospodăriei s-au autorecenzat - dacă se
constată că unii membri ai gospodăriei, dar nu toți, s-au auto-recenzat;

•

Locuinţă neocupată, de vânzare – reprezintă casa sau apartamentul
care, la momentul de referință al recensământului, nu era locuit(ă),
despre care recenzorul află de la vecini, administrator de bloc, alte
persoane etc. că proprietarii acesteia au intenția de a o vinde;

•

Locuință neocupată, de demolat – reprezintă casa sau apartamentul
care, la momentul de referință al recensământului, nu era locuit(ă),
despre care recenzorul află de la vecini, administrator de bloc etc. că
proprietarii au intenția de a o dărâma;

•

Locuință neocupată, altă situație – cazul în care recenzorul află de la
vecini, administrator de bloc etc. că în respectiva locuință nu locuiește
nimeni, fără a afla însă de intențiile proprietarilor acesteia de a o vinde
sau dărâma;

•

Locuință secundară sau casă de vacanță – locuința în care nu se
locuiește permanent ci doar ocazional, în vacanțe, concedii, zile libere,
destinată în principal recreerii;

•

În locuinţă se află doar persoane temporar prezente (sub 12 luni) –
dacă se constată că în locuința respectivă locuiesc doar persoane
temporar prezente împreună cu familiile lor (lucrează temporar în ţară,
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sunt turişti etc.) și care nu trebuie recenzate (implicit, au reședința
obișnuită în altă parte);
•

Alte cazuri de nerealizare a recenzării – recenzarea nu s-a realizat
din alte motive decât cele enumerate mai sus. În această situaţie sunt
şi locuinţele în care toate persoanele din gospodărie sunt plecate pentru
o perioadă îndelungată (peste 12 luni).

LC1. Titlul sub care gospodăria ocupă locuinţa
Această întrebare nu se referă la forma de proprietate a locuinței ci la forma sub care
gospodăria care locuiește la respectiva adresă o ocupă.
Se va alege una dintre următoarele variante de răspuns:
➢ Proprietar – gospodăria care este recenzată deține titlul de
proprietate/coproprietate al locuinței obținut prin contract de vânzare
cumpărare, succesiune, donație etc.;
➢ Chiriaş – dacă gospodăria care se auto-recenzeaza/ este recenzată
ocupă locuința respectivă în schimbul unei sume de bani, indiferent dacă
există sau nu un contract de închiriere a locuinței sau doar o înțelegere
verbală cu proprietarul;
➢ Alte situaţii (cu titlu gratuit etc.) – dacă gospodăria care se autorecenzeaza/ este recenzată ocupă locuința respective sub alte forme, de
exemplu cu titlu gratuit.
LC2. Numărul gospodăriilor din locuință
•

Pentru fiecare gospodărie dintr-o locuință se completeaza cate un chestionar
electronic distinct,

•

Pentru cazul in care un recenzor intalneste mai multe gospodari intr-o locuinta,el
va deschide pentru a doua, respectiv urmatoarele gospodării din aceasta
locuință câte un chestionar nelimitat pe care va trebui sa completeze din nou
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adresa locuinței, cu excepția primei gospodării ale cărei date le va completa pe
primul chestionar, cel alocat adresei respective.
•

Fiecare gospodărie care se înregistrează într-o locuință trebuie să aibă cel
puțin o persoană prezentă sau temporar absentă.

LC3. Tipul locuinței
•

Se alege varianta de răspuns care corespunde situației concrete (locuințe
convenționale sau locuințe neconvenționale – alte unități de locuit) astfel:
➢

Locuinţa convenţională - pentru apartamente, locuințe situate în case
individuale, locuințe cu dependințe izolate sau fără dependințe, camere
din clădirile de locuit sau cu altă destinație, locuințele situate în incinta
instituțiilor sau societăților comerciale, camerele din spațiile colective de
locuit (de ex. din cămine sau din hoteluri) – dacă acestea sunt ocupate
permanent de o gospodărie formată din una sau mai multe persoane și
dacă corespund definiției de LOCUINŢA CONVENTIONALĂ;

➢

Unitate mobilă - pentru orice tip de ansamblu de locuit care a fost produs
pentru a fi transportat (de exemplu, un cort) sau care este o unitate în
mişcare (de exemplu, o rulotă, o barcă, o șalupă, un iaht sau un vapor)
şi care este destinată locuirii umane şi este ocupată la momentul de
referință al recensământului;
Se vor include în această categorie taberele nomazilor.
Nu se vor include: spaţiile rezervate pasagerilor din mijloace de
transport (nave de pasageri, vagoane de cale ferată şi aeronave).

➢

Unitate provizorie - este o structură independentă (de exemplu, colibă,
cabană) care a fost construită cu materii prime disponibile pe plan local,
cum ar fi scânduri de lemn, cărămizi uscate la soare, paie sau orice
material vegetal similar, ca să reziste o perioadă scurtă de timp (chiar
dacă uneori pot rezista şi perioade mai lungi) pentru a fi locuită de o
gospodărie şi care era, la momentul de referință al recensământului, ca
reşedinţă de cel puţin o persoană.
Se vor include şi locuinţele ocupate situate în clădiri care, la momentul
de referinţă al recensământului, erau în curs de demolare.
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➢

Altă unitate destinată locuirii - adăposturi sau structuri provizorii
independente, construite din deşeuri (de exemplu, barăcile şi căsuţele),
care la momentul de referință al recensământului a reprezentat reşedinţa
obişnuită a cel puţin unei persoane.

➢

Altă unitate nedestinată locuirii - spaţii în clădiri permanente sau
semipermanente (de exemplu, grajd, hambar, moară, garaj, depozit,
birou, uscătorie, spălătorie, pivniţă etc.) care nu au fost concepute
(construite, reconstruite, transformate sau aranjate) ca locuinţă umană,
dar care, totuşi, la momentul de referință al recensământului, erau
reşedinţa obişnuită a cel puţin unei persoane.
Se vor include şi adăposturile naturale (peşterile), dacă la momentul de
referință al recensământului erau utilizate ca reşedinţă obişnuită a cel
puţin unei persoane.

Atenție!
Întrebările LC104 – LC07 se adresează numai gospodăriilor din locuințele
convenționale!

LC4. Statutul locuinței
•

Pentru selectarea corectă a variantei de răspuns trebuie să avute în vedere
următoarele precizări referitoare la locuințe:
➢

Permanentă (principală) - locuinţa în care persoanele din gospodărie
locuiesc în mod obişnuit, care la momentul de referință al recensământului
poate fi ocupată sau neocupată (de exemplu, dacă toate persoanele din
gospodărie sunt plecate pe perioadă îndelungată);
− gospodăriile care dețin mai multe locuinţe vor alege una dintre
acestea ca locuinţă principală, celelalte fiind considerate locuinţe
secundare sau case de vacanţă.

➢

Secundară - reprezintă a doua locuinţă, care este neocupată sau este
ocupată temporar de către proprietar.
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Locuinţa secundară este destinată pentru utilizare sezonieră
sau secundară și trebuie să selectați această variantă de
răspuns în cazul în care, la momentul de referință al
recensământului, locuința a fost ocupată de persoane temporar
prezente sau este neocupată şi care aparţine unei/unor persoane
care deţin(e) o locuinţă permanentă, de regulă în altă localitate;
în această categorie se includ şi casele din vii, odăile, care
corespund cerinţelor locuinţei convenţionale.
➢ Casă de vacanță - este locuinţa destinată odihnei şi recreării, care la
momentul de referință al recensământului poate fi neocupată sau ocupată
doar de persoane temporar prezente.
−

LC6a. Poziția locuinței în clădire
•

Se înregistrează nivelul (subsol, demisol, parter, mezanin, numărul etajului sau
mansarda) la care se află intrarea principală a locuinţei convenţionale, ținând
cont de următoarele precizări:
➢ Subsol - reprezintă nivelul care are peste jumătate din înălţimea
liberă a încăperilor sub nivelul terenului;
➢ Demisol - reprezintă nivelul care are cel mult jumătate din înălţimea
liberă a încăperilor sub nivelul terenului;
➢ Parter - reprezintă nivelul al cărui planşeu inferior se găseşte la
nivelul solului sau aproximativ la acest nivel; uneori, parterul este
situat la o oarecare înălţime faţă de sol (cca. 1,50 m); clădirile
individuale cu o singură locuinţă au situată locuinţa, de regulă, la parter;
➢ Mezanin - este nivelul intercalat între parter şi primul etaj, care se
deosebeşte de celelalte etaje, fie prin înălţimea mai mică, fie prin lipsa
balcoanelor sau prin destinaţie (spaţii, accesorii pentru magazinele
de la parter, depozite de mărfuri, ateliere sau birouri);
➢ Etaj – specificat în întrebarea următoare - reprezintă orice nivel
având, în general, aceeaşi distribuţie în plan, fiind cuprins între parter sau
mezanin, pe de o parte, şi mansardă, pod sau terasă, pe de altă parte;
Situații particulare: în cazul locuinţelor cu camere de locuit
situate pe mai multe niveluri, inclusiv cele izolate de locuinţă
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(având sau nu, intrare separată) se consideră că sunt situate
la nivelul la care se află intrarea (principală) în locuinţă.
➢ Mansardă - se consideră nivelul construit sub învelitoarea
acoperişului.
LC6b. Etajul
•

Întrebarea se completează numai în cazul în care, la întrebarea anterioară, s-a
specificat că nivelul intrării principale al locuinței lor se află la un anumit etaj.

•

Etajul trebuie înregistrat cu cifre arabe (de exemplu: 1, 9, 10).

LC7. Forma de proprietate
•

Întrebarea se referă la forma de proprietate a locuinței și nu la forma sub care
gospodăria ocupă respectiva locuință (o deține în proprietate, este chiriaș,
locuiește cu titlu gratuit etc.). Astfel, vor declara forma de proprietate și chiriașii
care locuiesc într-o locuință închiriată de la proprietar.

•

Pentru locuinţele aflate în proprietate mixtă (proprietate particulară şi publică,
proprietate publică şi a cultelor religioase etc.) se are în vedere preponderenţa
capitalului.

•

Se selectează răspunsul corespunzător situației întâlnite având în vedere
următoarele precizări:
➢

Proprietate privată particulară – locuinţele aflate în proprietatea
personală a populaţiei (inclusiv cele aflate în curs de achitare sau
cumpărate în rate).
− Locuințele aflate în co-proprietatea membrilor gospodăriei sunt
considerate locuințe private (de exemplu proprietate de 50% soțul
și 50% soția sau proprietate de 75% mama și 25% copilul etc.)
− Tot în acestă categorie se includ și apartamentele care au mai
mulți proprietari, persoane fizice (de exemplu o locuință moștenită
de două rude care aparțin unor gospodării diferite).

➢

Proprietate de stat - locuinţe aflate în administrarea primăriilor, a
ministerelor şi a altor organe centrale din sectorul public, precum şi a
unităţilor din subordinea acestora, inclusiv locuinţele sociale, de serviciu,
locuinţe declarate monument istoric.
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− Tot din această categorie fac parte și locuinţele care au fost
expropriate prin decret înainte de 1989, care nu au fost demolate
şi, în prezent, nu au deţinător legal, iar proprietarii au fost
despăgubiţi la momentul respectiv, primind alte locuinţe.
➢

A cultelor religioase - locuinţele aflate în proprietatea cultelor
religioase: aşezăminte, parohii, comunităţi, mânăstiri etc.

➢

Proprietate privată de grup - locuinţe aflate în proprietatea agenţilor
economico-sociali cu capital privat, a dezvoltatorilor imobiliari etc.

➢

Alte situații – locuinţele aflate în proprietatea cooperativelor de consum,
meşteşugăreşti, a cooperativelor şi asociaţiilor agricole netransformate,
a cooperativelor de credit sau a organizaţiilor şi a asociaţiilor fără scop
patrimonial (a asociaţiilor profesionale, a scriitorilor, compozitorilor, ale
partidelor politice, sindicatelor, organizaţiilor de caritate, fundaţiilor etc.).
− În această categorie nu se includ locuinţele care fac parte din
asociaţiile de proprietari, respectiv asociaţiile de locatari ale
blocurilor.

LC8a. Numărul camerelor de locuit
•

Se înscrie numărul de camere de locuit cu cifre arabe (de exemplu: 1, 9, 10,
etc.), ţinând seama de precizările de mai jos.

•

Trebuie avută în vedere definiţia camerei de locuit.

CAMERĂ DE LOCUIT - încăperea dintr-o locuinţă care serveşte pentru locuit,
având suprafaţa de cel puţin 4 mp (spaţiul fiind suficient de mare pentru a cuprinde
un pat de adult), înălţimea de cel puţin 2 m pe cea mai mare parte a suprafeţei sale
şi care primeşte lumină naturală fie direct, prin ferestre şi/sau uşi exterioare, fie
indirect, prin verande, cu ajutorul ferestrelor şi/sau uşilor sau prin alte camere de
locuit, cu ajutorul glasvandurilor.
•
•

Destinaţia camerelor de locuit se stabilește ţinând seama de construcţia iniţială
a acestora, dar şi de utilizarea principală a camerei respective.
Se vor considera camere de locuit:
➢

camerele de dormit, sufrageriile, camerele de oaspeţi, birourile (bibliotecile),
camerele mansardate, pivniţele locuibile, camerele de serviciu (camerele
personalului casnic), precum şi holurile care îndeplinesc condiţiile de
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suprafaţă, înălţime şi lumină ale unei camere de locuit şi sunt utilizate pentru
locuit, nefiind folosite numai ca spaţii de trecere;
➢ încăperile din cadrul locuinţelor destinate prin construcţie a fi locuite, dar
care, la data de 1 Decembrie 2021 (momentul de referință al
recensământului) sunt folosite în scopuri profesionale de gospodăriile care
le ocupă, precum şi camerele de locuit puse la dispoziţia instituţiilor, firmelor,
societăţilor comerciale, de turism, de către titularul locuinţei;
➢ încăperea cu dublă folosinţă (ca bucătărie şi cameră de locuit) dintr-o
locuinţă, alcătuită din mai multe încăperi, se consideră fie cameră de locuit, fie
bucătărie, în funcţie de destinaţia iniţială, şi nu după modul de folosinţă;
Atenție!
− În acest caz, respondentul trebuie să fie sigur că este vorba de o
singură camera, conform schiței de construcție a spațiului.
− Dacă este vorba de un living de tip ”open space” și schița
apartamentului prevede atât bucătărie cât și cameră de zi (sufragerie,
living) se vor înregistra distinct cele două camere, chiar dacă între
acestea nu mai există perete despărțitor.
− La fel se va proceda și în cazurile similare, cum ar fi cazul în care
proprietarul a transformat un apartament de 3 camere într-unul de 2
camere prin desființarea unui dormitor.
➢ încăperea folosită atât pentru dormit, cât şi pentru pregătirea hranei, dintr-o
locuinţă cu o singură cameră, se consideră cameră de locuit (de exemplu:
apartamente/garsoniere confort III);
➢ încăperea destinată pentru locuit, prevăzută cu nişă de gătit.
•

Nu se consideră camere de locuit:
➢ bucătăriile, chiar dacă au suprafaţa de peste 4 mp;
➢ coridoarele, verandele, încăperile utilitare (spălătorii, uscătorii) şi
vestibulurile;
➢ sălile de baie şi grupurile sanitare, chiar dacă suprafaţa lor este mai mare de
4 mp;
➢ dependinţele şi alte spaţii din locuinţă (băile, WC-urile, verandele,
vestibulurile, antreurile, marchizele, tindele, holurile nelocuibile - care nu
îndeplinesc condiţiile de suprafaţă, înălţime şi lumină ale unei camere de
locuit, culoarele, coridoarele, oficiile, cămările, debaralele, logiile, boxele
etc.) şi, în general, orice încăpere mai mică de 4 metri pătraţi şi care nu
îndeplineşte definiţia de cameră de locuit, chiar dacă este locuită.
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LC8b. Suprafața locuibilă a camerelor de locuit (în metri pătrați, fără zecimale)
•

Se înregistrează suprafaţa locuibilă a locuinţei, care se calculează pe baza
dimensiunilor interioare ale încăperilor, măsurate la nivelul pardoselii.

•

Dacă valoarea nu este cunoscută, ea se completează pe baza documentelor
(contract de cumpărare, contract de închiriere, repartiţie etc.) sau se aproximeaza.
Atenție!
➢ Dacă există mai mult de o gospodărie în locuinţă, trebuie să se
înregistreze numărul total de camere de locuit a locuinței precum
şi suprafaţa totală a acestora şi nu doar numărul de camere şi
suprafaţa corespunzătoare părţii din ea folosite de o singură
gospodărie din cadrul locuinţei.
➢ De exemplu, dacă două gospodării împart o casă cu cinci camere,
numărul total de camere este „5”.

Din care: camere utilizate numai în scopuri profesionale, comerciale etc.
LC8c. Numărul camerelor folosite în scop profesional
•

Se vor considera camere utilizate în scopuri profesionale, camerele din cadrul
locuinţelor destinate prin construcţie a fi locuite, dar care sunt folosite de
gospodăriile care le ocupă sau de firme, societăţi comerciale sau de turism (pe
baza unui contract încheiat cu titularul locuinţei) în alte scopuri decât cele de locuit
(de exemplu: camerele din locuinţe transformate de către proprietarii acestora în
cabinete medicale, birouri de avocatură, magazine, case de amanet, frizerii etc.).

•

Se înscrie numărul camerelor utilizate numai în scopuri profesionale cu cifre
arabe (de exemplu: 1, 9, 10). Dacă în locuinţă nu există camere utilizate în
scopuri comerciale sau profesionale, pentru „Numărul de camere” se introduce
0 (cifra zero).
Atenție!
➢ În cazul unei camere folosite atât pentru locuit, cât şi în scopuri
profesionale, comerciale etc., aceasta este considerată cameră de locuit.
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LC8d. Suprafața locuibilă a camerelor folosite în scopuri profesionale, (în metri
pătrați, fără zecimale)
•

Întrebarea se completează numai in cazul locuintelor pentru care, la întrebarea
anterioară, s-a precizat că se utilizează un număr de camere în scopuri
profesionale.

LC9. Bucătărie / chicinetă /bucătărie deschisă:

BUCĂTĂRIE - este încăperea sau o parte dintr-o încăpere (cu suprafaţa de cel
puţin 4 mp şi 2 m înălţime), destinată şi utilizată pentru pregătirea hranei, situată în
interiorul locuinţei sau în afara acesteia, dotată cu mijloacele necesare pregătirii hranei.
CHICINETA - este spaţiul destinat şi utilizat pentru pregătirea hranei, situată în
interiorul locuinţei sau în afara acesteia, dotată cu mijloacele necesare pregătirii
hranei, cu o suprafaţă mai mică de 4 mp. Pentru locuinţele cu mai multe bucătării
se va înregistra numai una dintre acestea şi anume cea mai dotată şi cu
suprafaţa mai mare.

•

Trebuie citite cu atenţie definiţiile pentru a se putea face distincţia între o
bucătărie şi o chicinetă.

•

Variantele posibile de răspuns sunt:
➢

Are în locuinţă - se include în această categorie şi acele spaţii (de
exemplu, balcoane) din apartamentele de bloc transformate în bucătării.

➢

Are în afara locuinţei, dar în interiorul clădirii - se înregistrează
bucătăria cu intrare separată din clădire, dar în afara locuinţei, de
exemplu, la capătul unui culoar.

➢

Are în afara clădirii - bucătăria situată în afara locuinţei, în afara clădirii,
care nu are niciun perete comun cu clădirea în care se află locuinţa şi
este construită din materiale rezistente, fiind folosită pentru prepararea
hranei, pe tot parcursul anului (de exemplu, aşa-numitele “bucătării de
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vară” – situate în afara locuinţei, izolate de clădire care sunt construite
din materiale rezistente – cărămidă, bârne etc.).
➢

Nu are bucătărie/chicinetă/ bucătărie deschisă - dacă locuinţa are o
singură cameră folosită atât pentru dormit, cât şi pentru pregătirea
hranei, aceasta este considerată cameră de locuit.

➢

Are instalaţii de gătit într-un alt tip de încăpere - se consideră că
locuinţa nu are bucătărie/chicinetă, dar are instalaţii de gătit într-o altă
încăpere dacă locuinţa are mai mult de o cameră, nu dispune de nicio
bucătărie, utilizând pentru prepararea hranei alte spaţii din locuinţă,
care nu întrunesc condiţiile necesare pentru a fi înregistrate drept
camere de locuit.
Atenție!
➢

➢

Dacă este vorba de un living de tip “open space”, cu bucătăria
încorporată în acest spațiu, iar schița apartamentului prevede
atât bucătărie cât și cameră de zi (sufragerie, living) se
înregistrează distinct bucătăria, chiar dacă între acestea nu mai
există perete despărțitor. Trebuie să fie vorba de două camere
conform schiței de construcție a spațiului. În cazul
apartamentelor situate în blocuri se poatei avea în vedere
situațiile întâlnite la apartamentele situate pe aceeași coloană.
Dar dacă bucătăria a fost amenajată în una din camere din lipsă
de spațiu, iar locuința nu prevedea bucătărie, atunci nu se
înregistrează bucătăria, camera urmând să fie înregistrată cu
destinația pentru care a fost proiectată.

LC10a. Baie (cu cadă şi/sau duş)

BAIA este încăperea situată în interiorul sau în afara locuinţei, destinată asigurării
igienei corporale, având instalaţii specifice acestui scop: cadă cu sau fără duş, sau
numai duş şi chiuvetă.
•

Pentru locuinţele cu mai multe băi se înregistrează numai una dintre acestea,
cea mai bine dotată.
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•

Se consideră că locuința are instalaţie de baie dacă există o instalaţie care are
conexiuni fixe cu o sursă de alimentare cu apă şi cu o conductă de scurgere
care iese din clădire.

•

Se consideră baie:
➢

încăperea dotată cu instalaţii aferente (cadă cu sau fără duş sau numai
duş şi chiuvetă);

➢

încăperea dotată cu instalaţii aferente (duş şi chiuvetă), chiar dacă este
folosită, în principal, pentru alte scopuri (spălătorie);

➢

încăperea care are această destinaţie, fiind dotată cu instalaţie de apă şi
canalizare, dar care nu are montate încă obiectele sanitare specifice
(cadă, duş, chiuvetă etc.) şi nu este folosită în alte scopuri;

➢

încăperea din cadrul locuinţei în care igiena corporală se efectuează cu
mijloace tradiţionale specifice unor anumite zone (băi de abur) şi care nu
este folosită permanent pentru alte scopuri (de exemplu, ca bucătărie,
spălătorie etc.).

•

Nu se consideră baie:
➢

încăperea care are numai chiuvetă şi este folosită, în principal, pentru
alte scopuri (cameră de dormit, bucătărie, spălătorie etc.).

LC10b. Closet cu apă (WC)
Trebuie avut în vedere că întrebarea se referă la dotarea locuinţei cu closet cu apă,
nu cu orice fel de closet.
•

Se consideră că locuinţa are closet cu apă (WC) dacă are instalaţie prevăzută
cu rezervor de apă şi canal de evacuare, indiferent dacă este situat în interiorul
băii sau într-o încăpere separată situată în locuinţă sau în afara locuinţei.

•

Variante de răspuns posibile sunt următoarele:
➢

Are closet cu apă situat în locuinţă;

➢

Are closet cu apă situat în afara locuinţei, în interiorul clădirii;

➢

Are closet cu apă situat în afara clădirii

➢

Nu are closet cu apă, closetul de alt fel fiind situate în locuință
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➢

Nu are closet cu apă, closetul de alt fel fiind situat în afara
locuinței, dar în interiorul clădirii

➢

Nu are closet cu apă, closetul de alt fel fiind situat în afara
clădirii

➢

•

Nu are niciun tip de closet

Se consideră că locuința nu are closet cu apă, dar are un alt tip (fel) de closet,
atunci când locuința are un closet “uscat” sau latrină, la care evacuarea
se face fără apă, în haznale, care poate fi situat în locuință, în afara locuinței,
dar în interiorul clădirii sau în afara clădirii.

LC11a. Sistemul de alimentare cu apă (răspuns multiplu)
•

Pentru a se obţine răspunsul corect trebuie să avut în vedere din ce sursă
provine apa: din reșeaua publică sau din sistem propriu și unde este
situată instalația de apă: în clădire sau în afara clădirii și, în funcție de
aceste criterii, să aleg dintre variantele de răspuns care descriu situația locuinței
respective.

•

Variantele de răspuns posibile sunt următoarele:
➢ Are apă curentă în locuință din rețeaua publică;
➢ Are apă curentă în locuință din sistem propriu;
➢ Are apă curentă în afara locuinței dar în interiorul clădirii - din
rețeaua publică;
➢ Are apă curentă în afara locuinței dar în interiorul clădirii - din
sistem propriu;
➢ Are apă curentă în afara clădirii din rețeaua publică;
➢ Are apă curentă în afara clădirii din sistem propriu
➢ Nu are apă curentă.

• Se consideră că locuinţa are apă curentă din reţea publică dacă alimentarea se
face printr-un sistem de aducţiune de la instalaţie cu caracter local (a unei
întreprinderi, instituţii etc.), cişmele amplasate în stradă, de la care apa este adusă
în locuinţă.
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• Se consideră că locuinţa are apă curentă din sistem propriu dacă alimentarea
se face printr-un sistem de aducţiune direct dintr-o sursă naturală: puţ, fântână,
izvor etc.
• Varianta de răspuns Nu are apă curentă se selectează în cazul în care apa se
aduce de la fântână, de la o cișmea situată pe stradă, de la instalația de apă
curentă sau de la fântâna unui vecin, fără a exista un sistem de aducțiune.
LC11b. Instalație de alimentare cu apă caldă
•

Se consideră că au instalaţie de alimentare cu apă caldă atât locuinţele care
primesc prin conductă din reţea publică apă caldă la baie, la bucătărie sau
în alte încăperi dotate cu instalaţii sanitare, cât şi locuinţele care utilizează
un sistem propriu.

•

Se consideră că au instalaţie de alimentare cu apă caldă din sistem propriu
locuințele care au asigurată apa caldă prin utilizarea centralelor termice, a
panourilor solare termice cu colectori (pentru încălzirea apei), a cazanelor sub
presiune, boiler electric etc., inclusiv locuinţele care utilizează pentru baie şi
bucătărie apa geotermală.

•

Locuinţele în care baia are cazan sau boiler care serveşte exclusiv pentru
cadă sau duş, se consideră că au instalaţie de alimentare cu apă caldă.

•

Se consideră că nu au instalaţie de apă caldă locuinţele care au fost
debranşate, locuinţele care au numai sistem de încălzire cu apă geotermală
(dar nu şi instalaţie de alimentare cu apă caldă).

LC11c. Suprafaţa panourilor solare termice
Se înscrie suprafaţa în mp fără zecimale, aplicându-se, regulile de rotunjire.
LC12. Instalaţie de canalizare
•

Se consideră că sunt racordate la reţea publică sau la un sistem propriu,
locuinţele care sunt dotate cu conducte prin care se face deversarea apelor
menajere.

•

Variantele de răspuns posibile sunt următoarele:
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➢ Are instalație de canalizare la o reţea publică – dacă apele
menajere sunt evacuate în reţeaua publică de canalizare;
➢ Are instalație de canalizare la un sistem propriu (fosă
septică,etc) – deversarea apei reziduale se face printr-un sistem de
evacuare propriu (construit pentru o singură locuinţă sau pentru un grup
restrâns de locuinţe);
➢ Are instalație de canalizare, dar altă situaţie decât cele de mai
sus – în cazul locuinţei dotate cu conducte de evacuare, dar fără un punct
colector (de exemplu, apele sunt evacuate printr-o conductă direct în râu,
grădină etc.).
➢ Nu are instalaţie de canalizare
LC13a. Instalaţie electrică
•

Se consideră că o locuinţă are instalaţie electrică dacă este dotată cu cablaje
interioare racordate la reţeaua publică sau la o sursă locală de energie electrică
(grup electrogen, microcentrală etc.).

•

Se consideră că au instalație electrică și locuințele la care curentul electric
provine de la instalaţii eoliene, panouri fotovoltaice sau microhidrocentrale
locale.

•

Se selectează varianta de răspuns NU pentru locuinţe care nu au instalaţie
electrică (de exemplu, locuinţa este luminată cu lumânări, opaiţ, lampă
alimentată cu petrol etc.)

LC15. Combustibilul folosit pentru gătit (răspuns multiplu)
•

Dacă gospodăria utilizează mai mult de un tip de combustibil pentru gătit
se va înregistra răspunsul care corespunde combustibilulului cel mai des
folosit.

•

Se bifează toate variantele de răspuns care corespund situației concrete a
locuinței, luând în considerare și următoarele precizări:
➢ Gaze din rețeaua publică - se consideră că utilizează gaze pentru gătit din
reţeaua publică (au gaze la bucătărie) atât locuinţele prevăzute cu instalaţie
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de gaze funcțională (la bucătărie) cât și cele la care lucrările de racordare la
reţeaua de distribuţie a gazelor sunt în desfășurare, dar nu s-au încheiat încă
(chiar dacă până la finalizarea lucrărilor gospodăria utilizează o butelie de
aragaz, iar acest aspect ar indica că puteți bifa varianta a doua de răspuns).
➢ Gaze lichefiate (butelie) – se va selecta acest răspuns pentru locuințele în
care se utilizează pentru gătit gaz lichefiat din butelia de aragaz sau folosesc
sobe de gătit pe gaz GPL. Se va bifa acest răspuns și pentru gospodăriile care
menționează că vor fi racordate la gaze dar la care lucrările de racordare a
gazului nu au început încă.
➢ Combustibil solid: cărbuni - pentru locuințele în care se utilizează pentru
gătit cărbuni, indiferent de tipul acestora: turbă, huilă, antracit, cărbune brun,
cărbune brun huilos etc.
➢ Combustibil solid: lemn de foc (inclusiv deșeuri de lemn și deșeuri
agricole) - pentru locuințele în care se utilizează pentru gătit material lemnos.
Se va bifa acest răspuns și pentru gospodăriile care menționează că utilizează
deșeuri de lemn provenite de la demolări, brichete din rumeguș, brichete de
paie, agropeleți sau peleți din reziduri vegetale, paie, coceni.
➢ Alt combustibil solid – în cazul utilizării pentru gătit a altor tipuri de combustibil,
de exemplu deșeuri de origine animală, cauciucuri, textile, cartoane sau alte
deșeuri de hârtie, resturi vegetale neprovenite din agricultură.
➢ Energie electrică – în cazul utilizării pentru gătit a aragazelor și plitelor
electrice, reşourilor, cuptoarelor cu microunde etc.
➢ Alt combustibil – în cazul utilizării pentru gătit a altui tip de combustibil față
de cele menționate anterior, de exemplu în cazul sobelor de gătit care
utilizează combustibili lichizi (motorină, uleiuri minerale, uleiuri vegetale) ori a
celor pe biogaz.
LC16. Modul de încălzire al locuinţei
•
•

Dacă există mai mult de un tip de încălzire, se vor menţiona toate.
Variantele de răspuns posibile sunt următoarele:
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➢ Are încălzire centrală (inclusiv centrală proprie) – se consideră că
locuinţa are încălzire centrală dacă are asigurată încălzirea prin
intermediul punctelor termice sau dispune de o centrală termică proprie.
➢ Nu are încălzire centrală – se consideră că locuinţa nu are încălzire
centrală dacă încălzirea este asigurată prin intermediul altei modalități
decât încălzirea centrală (aragaz, sobă, şemineu, energie electrică etc.)
➢ Nu există încălzire deloc – nu utilizează niciun fel de încălzire, cele care
au fost debranşate de la reţeaua de termoficare, nu au centrale proprii şi
nu folosesc niciunul din modurile de încălzire de mai sus.
LC16a. Are încălzire centrală
•

Întrebarea se adresează numai persoanelor care au specificat că încălzirea
locuinței se realizează prin încălzire centrală (varianta 1 de răspuns la
întrebarea LC16).

•

Se va marca doar una dintre variantele de răspuns, și anume cea folosită cu
preponderență, luând în considerare următoarele precizări:
➢

Termoficare - încălzirea este asigurată prin intermediul punctelor
termice care preiau agentul termic de la centrale electrice, fabrici etc. şi
o transmit în sistemul de radiatoare (calorifere) de obicei unui număr
mare de locuinţe. Aici se includ și locuințele la care încălzirea este
asigurată de centrale termice de cartier (termoficare locală).
CENTRALA TERMICĂ este instalaţia destinată încălzirii, construită
în clădire sau în locuinţă, indiferent de sursa de energie utilizată.

• Locuinţele care sunt încălzite prin intermediul centralelor termice proprii, adică
cele situate în clădiri cu sistem propriu de producere a agentului termic (abur,
apă caldă) şi sistem de distribuţie a acestuia în interiorul locuinţei, se pot clasifica
în funcţie de tipul sursei de energie utilizată, iar pentru aceste gospodării, în
funcție de tipul combustibilului utilizat se bifează una dintre următoarele variante
de răspuns:
➢ Centrală termică proprie cu gaze din rețeaua publică
➢ Centrală termică proprie cu gaze lichefiate: butelie, rezervor GPL
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➢ Centrală termică proprie cu cărbuni: turbă, huilă, antracit, cărbune
brun, cărbune brun huilos, alte tipuri de cărbuni)
➢ Centrală termică proprie cu lemn de foc: deșeuri de lemn și deșeuri
agricole, brichete din rumeguș, brichete de paie, agropeleți sau peleți din
reziduri vegetale etc.
➢ Centrală termică proprie cu alt combustibil solid : de exemplu, cu
biomasă
➢ Centrală termică proprie cu păcură
➢ Centrală termică proprie cu motorină
➢ Centrală termică proprie cu combustibil lichid ușor
➢ Centrală termică proprie cu alt combustibil lichid: centrale cu CLU
(combustibil lichid ușor)
➢ Centrală termică proprie folosind alt tip de energie, de exemplu
centrale termice de cogenerare.
CENTRALA DE COGENERARE generează în același timp energie
electrică și căldură: căldura reziduală produsă la generarea energiei
electrice este utilizată eficient în sistemele de încălzire și cele pentru
preparearea apei menajere de consum.
LC16b. Nu are încălzire centrală, încălzirea se face cu
•

Întrebarea se completează numai pentru locuintele pentru care s-a specificat la
întrebarea LC16 că nu au în locuință încălzire centralizată, dar au alt sistem
de încălzire.

•

Se marchează doar una dintre variantele de răspuns, și anume cea folosită cu
preponderență, luând în considerare următoarele precizări:
➢

Aragaz cu gaze din rețeaua publică

➢

Aragaz cu gaze lichefiate (butelie)

➢

Sobă (șemineu) cu gaze din rețeaua publică

➢

Sobă (șemineu) cu gaze lichefiate: butelie, inclusiv sobe pa gaz GPL

➢ Sobă (șemineu) cu cărbuni: turbă, huilă, antracit, cărbune brun,
cărbune brun huilos, alte tipuri de cărbuni)
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➢ Sobă (șemineu) cu lemn de foc: inclusiv deșeuri de lemn și deșeuri
agricole, brichete din rumeguș, brichete de paie, agropeleți sau peleți din
reziduri vegetale etc.
➢

Sobă (șemineu) cu alt combustibil solid

➢

Sobă (șemineu) cu păcură

➢

Sobă (șemineu) cu motorină

➢

Sobă (șemineu) cu combustibil lichid ușor

➢

Sobă (șemineu) cu alt combustibil lichid

➢

Energie electrică: reșou, calorifer electric, şemineu electric, aparat de
aer condiţionat, convectoare electrice etc.

➢

Alt mod de încălzire - în cazul utilizării unui alt tip de combustibil față de
cele menționate anterior (convectoare pe gaz, pe apă caldă etc.).

LC17. Ferestre cu tâmplărie din
•

Întrebarea se referă la materialul din care este confecţionată tâmplăria
ferestrelor.

•

În cazul în care ferestrele sunt confecţionate din mai multe tipuri de material,
respondenții trebuie să se refere la un singur material, cel predominant.

LC18a. Reabilitarea termică a locuinței a fost realizată prin
•

Întrebarea se adresează respondenților care la întrebarea anterioară au
precizat că locuința a fost reabilitată termic (răspuns DA la LC18).

•

Se bifează câte un răspuns (DA sau NU) pentru fiecare metodă de izolare
menționată în întrebare.

• Termo-hidroizolarea acoperişului va fi înregistrată atât de respondenții care
stau la ultimul etaj al unei clădiri cu mai multe locuințe, cât și ceilalți respondenți
de pe scară deoarece termo-hidroizolarea acoperișului este considerată o
operațiune de beneficiile căreia beneficiază toate locuințele dintr-o clădire, fiind
o metodă care împiedică infiltrarea apei de ploaie sau de la zăpadă, menținând
o temperatură mai ridicată pe scara blocului.
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INFORMAȚII DESPRE CLĂDIRE
Pentru clădirile în care nu sunt locuinţe convenţionale, dar sunt doar alte unităţi de locuit,
se completează numai răspunsul la prima întrebare „Numǎrul total de locuinţe din clǎdire”.
Se înregistrează caracteristicile clădirilor (rezidenţiale şi nerezidenţiale) în care se află cel
puţin o locuinţă convenţională.
Această secțiune se va completa pentru:
➢ clădirile de locuit care nu au fost încă date în folosinţă populaţiei, dar
care, prin gradul de finisare, pot fi ocupate de populaţie;
➢ clădirile terminate şi date în folosinţă populaţiei pentru locuit;
➢ clădirile de locuit în curs de construcţie, dacă la momentul de referință
al recensământului erau ocupate parţial de populaţie;
➢ clădirile evacuate în întregime, în vederea demolării, dacă demolarea
construcţiei nu a început;
➢ clădirile de locuit devenite libere prin mutarea locatarilor şi neocupate
la data recensământului de alţi locatari;
➢ clădirile cu altă destinaţie în care se află locuinţe;
➢ clădirile cu spaţii colective de locuit (de tip cămin sau hotel) în care
se află locuinţe.
•

Secțiunea NU se completează pentru:
➢ clădirile de locuit în curs de construcţie dacă la 1 decembrie 2011 nu
erau locuite de cel puțin o gospodărie (inclusiv clădirile în curs de
construcţie ocupate de constructori pentru cazarea muncitorilor sau
pentru birouri de şantier);
➢ clădirea în care se nu se află nicio locuinţă convenţională, ci doar alte
unităţi de locuit;
➢ pentru alte unităţi de locuit (unităţi mobile, construcţii provizorii,
construcţii gospodăreşti izolate de clădire sau spaţii cu altă destinaţie
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din

clădire

-

spălătorii,

uscătorii

etc.,

care

la

momentul

recensământului erau locuite;
➢ clădirile de locuit care au început să fie demolate;
➢ clădirile cu altă destinaţie sau clădirile cu spaţii colective de locuit (de
tip cămin şi de tip hotel) în care nu se află locuinţe.
CLĂDIREA este definită ca fiind o structură independentă care conţine una sau
mai multe locuinţe, camere sau alte spaţii, care are un acoperiş şi este închisă cu
ziduri exterioare sau pereţi de compartimentare care ajung de la temelie până la
acoperiş, indiferent dacă este proiectată în scopuri rezidenţiale, agricole, comerciale,
industriale sau culturale, izolată (distanţată) spaţial sau despărţită de altele.

•

Clădiri care trebuie înregistrate la recensământ: o casă izolată, clădirile
alipite după delimitarea acestora, un bloc de apartamente, clădirea unei fabrici
în care se află locuinţe, un depozit în care se află locuinţe, un garaj în care se
află locuinţe etc.

•

Se consideră clădiri distincte:
➢ clădirile izolate (distanţate) spaţial de celelalte clădiri amplasate pe
acelaşi lot de teren (curte), precum şi clădirile legate între ele prin
pasarele, balcoane de serviciu etc.;
➢ în cazul clădirilor alipite, se va proceda la delimitarea lor după: criteriul
arhitectonic şi constructiv determinat de faţadă, materialul de construcţie
al pereţilor exterior, independenţa de acces (intrare separată din curte,
grădină, stradă etc.), existenţa legăturilor interioare între ele, astfel:
− construcţiile alipite, situate pe loturi alăturate, care au sisteme
constructive şi arhitectonice diferite (faţade şi materiale de
construcţie pentru pereţi exteriori), intrări separate din stradă,
curte, grădină etc. care nu au legături interioare directe;
− construcţiile alipite, situate în cadrul aceluiaşi lot (curte), care
au sisteme constructive şi arhitectonice diferite, intrări separate,
dar care au legături interioare directe;
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− construcţiile alipite, care au un sistem constructiv şi
arhitectonic unitar (aceleaşi faţade şi aceleaşi materiale de
construcţie), indiferent de anul când au fost construite, chiar dacă
între ele nu există legături interioare directe (cazul blocurilor cu
mai multe tronsoane).
LC19. Numărul locuințelor din clădire
•

Acest punct se completează atât pentru locuinţele convenţionale ocupate, cât
şi pentru alte unităţi de locuit (locuințe neconvenționale) dacă în aceste clădiri
cu locuințe neconvenționale există cel puțin o locuință ocupată.

•

Pentru clădirile de locuit în construcţie ocupate parţial de populaţie, la
acest punct se trece numărul total de locuinţe, respectiv totalitatea apartamentelor
din această clădire (ocupate şi neocupate, care se află în curs de construcţie).

LC20. Tipul clădirii
•

Se va răspunde la această întrebare ţInând cont de definiţiile clădirilor
rezidenţiale şi a celor nerezidenţiale.

CLĂDIREA REZIDENȚIALĂ este clădirea destinată prin construcţie să fie locuită
de una sau mai multe gospodării. În această categorie se includ atât clădirile
individuale cu o singură locuinţă, cât şi clădirile cu mai multe locuinţe.
Se consideră clădiri rezidenţiale:
➢ clădirile folosite integral sau în cea mai mare parte pentru locuit;
➢ clădirea individuală cu o locuinţă din care s-a dat în folosinţă numai o
cameră sau o parte din camerele de locuit;
➢ clădirile cu mai multe locuinţe în care sunt ocupate numai unele
apartamente.
CLĂDIRILE NEREZIDENȚIALE sunt alte clădiri decât cele de locuit, destinate unor
scopuri comerciale, industraiale, culturale etc., în care se pot afla una sau mai
multe locuinţe.
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•

Se bifează tipul clădirii, luând în considerare următoarele precizări:
➢ Casă individuală - reprezintă casa care nu este lipită de alte clădiri (de
exemplu: clădirile cu o locuinţă desfăşurată pe un singur nivel sau pe mai
multe niveluri, clădirile cu două locuinţe dacă acestea sunt suprapuse
(parter şi un etaj);
➢ Casă cuplată (duplex) - reprezintă clădirea semiseparată, cu două
locuinţe lipite (situate una în continuarea celeilalte), fiecare având intrare
separată în clădire;
➢ Casă înșiruită (alipită) - clădire cu cel puţin trei locuinţe lipite sau având
legătură între ele, fiecare cu acces separat spre exterior;
➢ Blocuri de apartamente - clădire de locuit care are cel puţin două etaje,
cu 3 sau cu mai multe locuinţe (apartamente), grupate în jurul unei scări
comune de acces;
➢ Destinată spațiului colectiv de locuit (în care se află locuințe) clădire cu spaţii colective de locuit de tip cămin (cămine studenţeşti,
cămine de bătrâni, mânăstiri etc) sau de tip hotel (cabane turistice,
spitale etc.), în care se află locuinţe. În această categorie se includ şi
clădirile cu spaţii colective de locuit care sunt în curs de construcţie, în
care se află locuinţe deja ocupate de populaţie;
➢ Clădire nerezidențială - de exemplu: clădirile de birouri, fabrici,
depozite, centre de relaxare, magazine etc. în care se află cel puţin o
locuinţă; clădirile cu altă destinaţie care sunt în curs de construcţie, în
care se află locuinţe deja ocupate de populaţie.

LC21. Anul construirii clădirii
•

Se consideră an al construirii, anul dării în folosinţă a clădirii, respectiv anul
în care s-a terminat complet construcţia (inclusiv toate instalaţiile şi finisajele
interioare).
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•

În cazul în care nu se cunoaşte anul construirii, se va avea în vedere perioada
aproximativă în care s-a construit clădirea aceasta și se va stabili anul
avându-se în vedere următoarele elemente:
asemănarea cu alte clădiri din cuprinsul sectorului sau chiar din alte sectoare

–

de recensământ (al căror an al construirii este cunoscut);
existenţa unor materiale de construcţie sau a unui anumit stil de construcţie

–

specifice anumitor ani sau perioade etc..
Situații particulare:
➢

Pentru clădirile care, ulterior construirii, au fost extinse prin adăugări sau
supra-etajări, se va considera an al construirii, anul când a fost terminată
clădirea inițială. Dacă aceste adăugiri de spații locuibile depășesc
capacitatea construcției inițiale (exprimată prin suprafața nou construită) se
va lua în considerare anul când a fost adăugată construcția nouă
(supraetajarea).

➢

Pentru clădirile care au fost reconstruite (transformate) în proporţie de peste
50% din capacitatea construcţiei iniţiale, se va considera an al construcţiei,
anul când aceasta a fost reconstruită.

LC21. Numărul de etaje ale clădirii
•

Numărul de etaje se calculează de la parter în sus; în cazul în care clădirea are
doar parter se înscrie cifra 0.

LC23. Materialul de construcție al pereților exteriori ai clădirii
•

Se bifează unul dintre coduri ținând cont de următoarele instrucţiuni:
➢ Beton armat - sau schelet din beton armat - pentru construcţiile
executate prin cofraje glisante, cât şi pentru cele cu pereţii construiţi în
sistem AMVIC, cu cofraj din polistiren extrudat şi beton turnat la faţa
locului, blocuri, panouri etc.;
➢ Unități prefabricate (prefabricate din beton - pentru construcţiile cu
pereţi construiţi din panouri prefabricate din beton armat construite în
fabrică, aduse şi instalate la faţa locului);
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➢ Zidărie din cărămidă, piatră sau înlocuitori (B.C.A.) cu planșee din
beton armat sau/și grinzi metalice - include:
− pereţii construiţi din: cărămizi celulare (cu goluri), blocuri
ceramice şi din beton, blocuri de beton celular autoclavizat
(B.C.A.) etc., cu planșee din grinzi metalice
− clădirile cu schelet din beton armat (stâlpi şi grinzi de beton) ai
căror pereţi exteriori sunt din cărămidă, piatră, B.C.A. sau
înlocuitori, inclusiv planşeele construite din bolţişoare de
cărămidă cu grinzi metalice care se asimilează cu planşeele
din beton armat;
➢ Zidărie de cărămidă, piatră sau înlocuitori (B.C.A.), cu planșee din
lemn - pereţii construiţi din: cărămizi celulare (cu goluri), blocuri ceramice
şi din beton, blocuri de beton celular autoclavizat (B.C.A.) etc. și
planșeele construite din lemn;
➢ Lemn (bârne, scânduri etc.) - pentru clădirile cu pereţi exteriori
construiţi din bârne, scânduri etc.;
➢ Paiantă, chirpici - în această categorie se includ şi clădirile cu pereţi
exteriori construiţi din pământ bătut, nuiele, stuf etc.;
➢ Alte materiale - în această categorie intră pereţii construiţi din P.F.L.,
O.S.B., sticlă etc.;
➢

Materiale mixte - pentru clădirile care au pereţii exteriori construiţi din
mai multe materiale (de exemplu: beton şi sticlă, piatră, lemn şi
cărămidă), dar nu se poate aproxima ponderea acestor materiale.

4.3. SECȚIUNE PENTRU RECENZAREA SPAȚIULUI COLECTIV DE LOCUIT
Spațiile colective de locuit (SC) sunt spațiile destinate a fi locuite de grupuri mari de persoane
sau de mai multe gospodării și care sunt utilizate ca reședință obișnuită de cel puțin o persoană
la momentul de referință al recensământului. Excepție fac spitalele și unitățile de cazare
turistică.
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Spațiul colectiv de locuit este format, de obicei,din 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, în general, în scopuri şi interese comune şi care folosesc în comun unele spaţii
şi instalaţii (băi, bucătării, săli de mese etc.).Alteori spațiul colectiv de locuit poate ocupa
numai parțial o clădire, și poate fi situate într-o clădire de locuințe, o instituție etc.
Secțiunea spaţiul colectiv de locuit se completează chiar dacă respectivele spaţii colective
ocupă numai o parte dintr-o clădire, restul fiind ocupat de locuinţe, instituţii, societăţi comerciale etc.
CE ÎNREGISTRĂM ÎNTR-UN SPAȚIU COLECTIV DE LOCUIT?
a) Răspunsuri la întrebările referitoare la spațiul colectiv de locuit (SC);
b) Răspunsuri la întrebările referitoare la persoanele care locuiesc în SC;
c) Răspunsuri la întrebările referitoare la locuințele în care își au reședința obișnuită
una sau mai multe persoane în cadrul unui SC și la gospodăriile individuale ale
persoanelor care își au reședința obișnuită în spațiul colectiv de locuit (ocupă locuințe
în cadrul SC).
Recenzorul trebuie să recenzeze clădirile spațiului colectiv de locuit, locuințele și gospodăriiile
individuale din cadrul acestora, precum și toate persoanele care aveau, la momentul de
referință al recensământului, reședința obișnuită în spațiul colectiv de locuit și care nu s-au
auto-recenzat în perioada 14 martie – 15 mai 2022.
a) Răspunsuri la întrebările referitoare la spațiul colectiv de locuit (SC);
Pentru fiecare spațiu colectiv de locuit din sectorul de recensământ se completează
următoarele informații:
•

Adresa completă a spațiului colectiv de locuit (pentru majoritatea spațiilor colective de
locuit adresele vor fi pre-încărcate în aplicație, se va completa numai pentru spațiile nou
identificate pe teren);

•

Denumirea spațiului colectiv de locuit (dacă nu este pre-încărcată din aplicație);

•

Numărul sectorului de recensământ (se va completa numai pentru spațiile nou
identificate, pentru toate celelalte informația este preîncărcată);

•

Răspunsurile la întrebări – a se vedea mai jos;

•

Recapitulaţia persoanelor înregistrate în spaţiul colectiv de locuit.
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Spațiile colective de locuit pot fi:
✓ de tip

Instituții (cămine) - ansamblu de spaţii separate şi independente care

cuprinde una sau mai multe clădiri permanente - aflate sub o administraţie unică, la
aceeaşi adresă - care, prin felul în care au fost construite, reconstruite sau transformate,
sunt destinate a fi locuite pe diferite perioade de timp de mai multe persoane
prezente sau temporar absente, în general, nelegate între ele prin rudenie, dar care
sunt reunite în scopuri sau interese comune şi care folosesc în comun unele spaţii şi
instalaţii (băi, bucătării, săli de mese, WC-uri etc.) (exemple: cǎmine studenţeşti, cǎmine
pentru muncitori, instituţii pentru protecţia copilului).
✓ de tip Hotel sau spital - ansamblu de spaţii separate şi independente care cuprinde
una sau mai multe clădiri permanente - aflate sub o administraţie unică, la aceeaşi
adresă - care, prin felul în care a fost construit, reconstruit sau transformat, sunt
destinate să ofere cazare pe perioade scurte de timp, pe baza unei taxe (exemple:
hoteluri, hanuri, spitale etc.).
✓ de tip Tabără - ansamblu de spaţii separate şi independente care cuprinde o
structură sau mai multe structuri semi-permanente sau temporare - care, prin felul în
care a fost construit, reconstruit sau transformat, este destinat cazării temporare a
unor grupuri de persoane care au activităţi şi interese comune (exemple: centre de
refugiaţi, tabere militare etc.).
Secțiunea debutează cu o întrebare dedicată exclusiv recenzorului (Da/Nu) referitoare la cazul
în care chestionarul SC se completează doar pentru persoane fără adăpost găsite pe stradă.
SC1. Tipul spațiului colectiv de locuit
01
studențesc

Cămin

➢ Se includ: căminele studențești ale instituțiilor de învățământ
superior publice și particulare. Acestea mai sunt denumite
Campus studențesc – de tip cămin, centre de cazare în
campusuri studențești etc. În ceea ce privește persoanele din
căminele studențești, se includ atât studenții români și cât și cei
străini care sunt cazați în cămine.
➢ Nu se includ: căminele liceelor, școlilor generale, cămine în
campusuri preuniversitare publice sau private – dacă acestea
aparțin instituțiilor de învățământ preuniversitar (ele sunt incluse
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la codul 8 – Internat școlar, cămin școală). Nu se includ nici
creşele şi grădiniţele de copii, indiferent dacă au un regim de
funcţionare zilnic sau săptămânal. Nu se includ căminele în care
muncitorii, personalul tehnic, economic sau de altă specialitate
locuiesc (au reședința obișnuită) împreună cu familiile lor
(aceștia se înregistrează ca și gospodării individuale ale
populației în locuințe convenționale).
02 Dormitoare

➢ Se includ: căminele pentru muncitori, garsonierele sau

comune pentru

apartamentele

din

blocuri

destinate

exclusiv

găzduirii

muncitori, cămin de

muncitorilor, dormitoarele amenajate în scopul utilizării acestora

nefamiliști

de muncitori indiferent dacă cheltuielile sunt plătite de angajator
(în mod uzual) sau sunt suportate de persoanele angajate
(muncitori).
➢ Nu se includ: camerele, garsonierele, apartamentele etc.
închiriate în nume propriu de salariații unei firme care lucrează
(sunt detașați) în alte localități. Acestea sunt considerate
locuințe convenționale în care aceștia locuiesc cu chirie.

03 Cămine pentru

➢ Se includ: unitățile rezidențiale publice sau private destinate

bătrâni, azil, cămin

furnizării de servicii sociale pentru persoanele vârstnice pe

spital, sanatoriu de

perioade mari de timp și unitățile rezidențiale în care sunt

boli incurabile

furnizate pe lângă serviciile sociale și îngrijiri medicale, dar care
fac parte din sfera protecției sociale.
De exemplu acestea sunt întâlnite cu denumirea: cămin pentru
persoane vârstnice, cămin spital, azil pentru bătrâni, azil pentru
persoane

vârstnice,

centru

rezidențial

pentru

persoane

vârstnice, centru servicii rezidențiale pentru persoane vârstnice,
centru rezidențial de îngrijire și asistență, cămin pentru
persoane cu boli psihice (alzhaimer, demență etc).
Sunt incluse aici și căminele pentru bătrâni înființate de
parohii, căminele spital pentru bătrâni ale parohiilor.
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➢ Nu se includ:

centrele de zi pentru persoane vârstnice,

centrele medico-sociale care oferă în principal îngrijire medicală
pe perioade relativ scurte de timp – maxim 3-6 luni, centrele
respiro în care persoanele sunt internate pe perioade scurte de
timp – de obicei maxim 6 luni, preventoriile, sanatoriile balneare,
sanatoriile de nevroze sau de neuropsihiatrie.
04

Instituții

de

protecția copiilor

➢ Se includ: unitățile rezidențiale publice sau private destinate
furnizării de servicii sociale pentru copii, cum sunt: centrele de
plasament (inclusiv casele de tip familial), centrele de primire a
copilului în regim de urgenţă, precum şi centrele maternale,
centrele de plasament pentru copii cu dizabilități.
Rolul serviciilor de tip rezidenţial este de a asigura protecţia,
creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv,
de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii
plasamentului.
Se includ aici și căminele pentru copii, orfani înființate de
parohii.
➢ Nu se includ: centrele de zi pentru copii, centrele de
recuperare, centrele de consiliere și terapie pentru copii și
familie, centrele de zi de terapie ocupațională etc.

05

Instituții

religioase (mânăstiri
etc.)

➢ Se includ: Chilii ale mânăstirilor, aşezăminte cu caracter
religios, parohii, comunităţi.
➢ Nu se includ: căminele pentru bătrâni înființate de parohii,
căminele spital pentru bătrâni ale parohiilor, căminele pentru
copii, orfani înființate de parohii (se includ la codul 3 - Cămine
pentru bătrâni, azil, cămin spital, sanatoriu de boli incurabile).
Casa parohială este considerată locuință convențională – nu
este spațiu colectiv de locuit, în aceasta locuind numai familia
preotului.
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06 Hotel, motel, han,
cabana

turistică,

popas turistic

➢ Se includ: hoteluri, moteluri, hanuri, cabane și căsuțe turistice,
campinguri, sate de vacanţă, hosteluri, popasuri turistice,
dormitoarele folosite de personalul din transporturi (CFR,
TAROM etc.) aflat în tranzit, precum și navele folosite ca unități
de locuit în comun de tip hotel etc..

07 Casă de oaspeți,
camera de oaspeți,

➢ Se includ: vile turistice, vile agro-turistice, pensiuni turistice și
agro-turistice, bungalow-ul, case de oaspeți etc..

vilă turistică
08 Internat școlar,
cămin școală

➢ Se includ: cămine și internate aparținând sistemului de
educație preuniversitar
➢ Pot exista copii care au reședința obișnuită în internatul sau

căminul școlar sau copii care au părinții la muncă, în străinătate
și, pe parcursul anului școlar, stau la internat nefiind în grija unei
alte rude, familii etc. (internatul sau căminul școală fiind singura
lor reședință obișnuită în ultimele 12 luni).
➢ Se includ spitale de stat și private și unitățile medicale

09 Spital

rezidențiale pentru îngrijirea bolnavilor cu boli în fază terminală,
denumite uzual clinici sau centre rezidențiale pentru îngrijiri
paliative. Aceste unități sunt, în principal, medicale, axându-și
activitatea pe îngrijirea medicală a bolnavilor și acordarea
serviciilor de infirmerie și mai puțin servicii sociale. Tot în
această categorie se includ și centrele rezidențiale pentru
persoane cu dizabilități.
10

de

➢ Se includ: centre de primire în regim de urgenţă sau de

sau

recuperare a persoanelor victime ale violenţei în familie, centre

Centru

urgență
adăposturi

de

pentru persoanele fără adăpost.

noapte
11

Alt

spațiu

colectiv de locuit

➢ Se includ: spațiile colective pentru persoanele aflate în detenţie
sau în arest preventiv, penitenciare, şcoli de corecţie etc.
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12 Tabără

➢ Se includ: tabere de sinistrați, centre de refugiaţi, centre pentru
migranți, tabere pentru cazarea muncitorilor angajaţi în
agricultură, exploatări forestiere, minerit, construcţii etc. Aici se
includ acele containere modulare folosite pe șantiere pentru
cazarea muncitorilor.

SC2. Amplasarea spațiului colectiv de locuit
➢ Răspunsul la această întrebare trebuie să aibă în vedere destinația și tipul clădirii în care
este amenajat spațiul colectiv de locuit.
➢ În cazul în care spaţiul colectiv de locuit este format din mai multe feluri de clădiri,
construcţii etc. se selectează codul aferent clădirii care are capacitatea cea mai mare
(exprimată în număr de locuri).
01. În

clădire

➢ Se includ: clădirile a căror destinație principală este aceea de

destinată

a fi un spațiu colectiv de locuit, indiferent dacă în acea clădire

spațiului colectiv

se află și locuințe (cămine de bătrâni, cămine studențești în

de locuit

care, de exemplu, administratorul căminului poate să aibă și el
amenajată o locuință), centre rezidențiale etc.

02. În clădire

➢ Se includ: case individuale, cuplate (duplexuri), case înşiruite

rezidențială

(alipite), blocuri etc.
De exemplu: o casă sau o vilă închiriată/cumpărată de un ONG în
care s-a amenajat un centru rezidențial pentru copii sau pentru
persoane vârstnice.

03. O clădire cu altă

➢ O clădire cu altă destinație decât cea de locuit este clădirea

destinație decât

nedestinată locuirii, dar în care se află un spaţiu colectiv de

cea de locuit

locuit.
De exemplu: Un spital în care o aripă sau un etaj a fost închiriat și
transformat de o societate privată în cămin de bătrâni.

04. În construcții

➢ Barăci, vagoane, rulote sau alte unităţi mobile folosite pentru

provizorii

locuit în comun, dormitoarele comune ocupate de muncitori în
containere, adăposturi etc.

1. SC3. Numărul de clădiri ale spațiului colectiv de locuit
Din care cu locuințe



Numărul total de locuințe 
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➢ Se înscrie numărul total al clădirilor (corpuri de casă,
pavilioane), care se află situate la aceeaşi adresă şi care
formează spaţiul colectiv de locuit.
➢ Nu se consideră locuință într-un spațiu de locuit în comun:
căsuțele unui popas turistic, dormitorul modular amenajat în
containere, rulota, barca etc. Toate acestea ar trebui să fie
codificate la întrebarea SC2 cu varianta 4 (în construcții
provizorii) și nu trebuie să se răspundă la această întrebare.
Din care cu locuințe 

➢ Din totalul clădirilor cu spații colective de locuit va trebui să
înscrieți la acest punct numărul clădirilor ocupate parțial sau
integral cu locuințe.
➢ De exemplu, dacă din trei clădiri ale spațiului colectiv de
locuit într-o clădire ați întâlnit și o locuință familială, la acest
punct se înscrie cifra 1.

Numărul total de locuințe 

➢ se însumează toate locuinţele din spaţiul colectiv de
locuit (adicǎ locuinţele pentru care recenzorul a
completat Secțiunea pentru recenzarea locuinței).

Exemplu general: O clădire este cantină, o clădire este amenajată
pentru depozitat de materiale și în una singură este amenajat un spațiu
colectiv de locuit. Sau o fostă pensiune cu mai multe clădiri a fost
cumpărată și transformată în spațiu colectiv de locuit pentru copii
abandonați. La adresa respectivă sunt 5 clădiri din care în 3 sunt
amenajate dormitoarele copiilor, în una se află administrația și una
dintre clădiri este utilizată ca locuință de către administratorul centrului
rezidențial și familia sa. În acest caz:
➢ la - numărul total al clădirilor spațiului colectiv de locuit - se
înscrie cifra 5;
➢ la - din care cu locuințe - se înscrie cifra 1;
➢ la - numărul total de locuințe - se înscrie cifra 1.
SC4. Forma de proprietate a spațiului colectiv de locuit
➢ Se înscrie forma de proprietate cu ponderea cea mai mare (în
cazul spaţiului colectiv de locuit aparţinând mai multor proprietari),
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ținând seama de indicaţiile privind forma de proprietate de la
Secțiunea pentru recenzarea locuinței.
➢ În funcţie de situaţia spaţiului colectiv de locuit, se bifează una
dintre următoarele variante de răspuns: privată/ particulară; de
stat; privată de grup; cooperatistă; asociativă; a cultelor
religioase.
SC 5. Numărul încăperilor din spațiul colectiv de locuit
➢ Se includ: dormitoarele comune, camerele de cămin, saloanele
din spitale sau sanatorii, camerele din centre rezidențiale,
camerele în chilii etc. destinate persoanelor care utilizează
spațiul colectiv de locuit.
➢ Nu se includ:
-

camerele din cămin utilizate de familii (studenți căsătoriți
sau în uniune consensuală), camerele identificate în spațiile
colective de locuit în care își are reședința obișnuită o
gospodărie individuală (de exemplu, camera ocupată de
către administrator și familia sa în căminul studențesc și care
reprezintă reședința lor obișnuită), camerele din locuinţele
personalului de conducere sau administrativ.

-

camerele de serviciu, birourile, magaziile, sălile de mese,
sălile de lectură, cabinetele din spaţiile colective de locuit.

SC6. Capacitatea în număr de locuri
➢ Se înscrie: numărul total de locuri din spaţiul colectiv de
locuit, reprezentând capacitatea de cazare a spaţiului la
momentul de referință a recensământului (1 Decembrie 2021),
şi nu numărul persoanelor cazate în aceste spaţii.
De exemplu: în cazul unui internat cu o capacitate de 100
paturi, se va înscrie cifra 100, chiar dacă la 1 Decembrie 2021
erau ocupate numai 50 de locuri.
➢ Nu se includ: numărul de locuri din încăperile care la momentul
recensǎmântului (1 Decembrie 2021) reprezintă locuinţa unei
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persoane (de exemplu o persoană din personalului de
conducere sau administrativ); camerele ocupate permanent de
gospodăriile studenţilor căsătoriţi sau de alte gospodării
(acestea sunt înregistrate separat în chestionarul întocmit
pentru fiecare locuință).
Recapitulația persoanelor înregistrate în spațiul colectiv de locuit are rolul de ajuta
recenzorul în realizarea unui inventar a totalului persoanelor existente în cadrul spațiului
colectiv de locuit și în identificarea persoanelor din SC pentru care trebuie să completeze o
Secțiune pentru recenzarea persoanei (doar pentru persoanele prezente sau temporar
absente).
În această recapitulație nu se includ persoanele care formează o gospodărie individuală
în cadrul spațiului colectiv de locuit și pentru care s-a completat Secțiunea pentru
recenzarea locuinței.
In recapitulaţia persoanelor înregistrate în spaţiul colectiv de locuit rezenzorul va înscrie:
➢ Persoane înregistrate - se înscrie totalul persoanelor existente în spațiul colectiv de locuit
la 1 decembrie 2021.
-

Pentru TOTAL PERSOANE ÎNREGISTRATE se înscrie totalul persoanelor
prezente și temporar absente care, la 1 Decembrie 2021, aveau reședința
obișnuită pentru 12 luni sau mai mult în spațiul colectiv de locuit la care adaugă
totalul persoanelor temporar prezente în spațiul colectiv de locuit; La fel se
procedează pentru TOTAL PERSOANE ÎNREGISTRATE DE SEX MASCULIN,
respectiv TOTAL PERSOANE ÎNREGISTRATE DE SEX FEMININ.

TOTAL PERSOANE ÎNREGISTRATE DE SEX MASCULIN = PERSOANE PREZENTE DE SEX
MASCULIN + PERSOANE TEMPORAR ABSENTE DE SEX MASCULIN + PERSOANE
TEMPORAR PREZENTE DE SEX MASCULIN
TOTAL PERSOANE ÎNREGISTRATE DE SEX FEMININ = PERSOANE PREZENTE DE SEX
FEMININ + PERSOANE TEMPORAR ABSENTE DE SEX FEMININ + PERSOANE
TEMPORAR PREZENTE DE SEX FEMININ
➢ Persoane prezente și Persoane temporar absente – se va ține cont de definițiile aferente.
Nu se iau în considerare aici persoanele care s-au autorecenzat și acestea nu vor intra în
calculul Totalului de persoane înregistrate în SC.
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➢ Persoane temporar prezente – persoane aflate la data de 1 Decembrie 2021 în spațiul
colectiv de locuit pentru o perioadă scurtă de timp (sub 12 luni). Pentru aceste persoane nu
se completează Secțiunea pentru recenzarea persoanei (P) (cu excepția persoanelor fără
adăpost).
Persoanele fără adăpost sunt persoanele care trăiesc pe străzi și nu dispun de un adăpost
care ar intra în categoria locuințelor sau a spațiilor de locuit (lipsă primară de adăpost) sau
persoanele care se mută frecvent de la un spațiu de cazare temporară la altul (lipsă secundară
de adăpost).

b) Răspunsuri la întrebările referitoare la persoanele care locuiesc în SC
Pentru fiecare persoană prezentă sau temporar absentă dintr-un spațiu colectiv de locuit se
va completa o SECȚIUNE PENTRU RECENZAREA PERSOANEI (pentru persoanele care
formează gospodării colective într-un spațiu colectiv de locuit și pentru persoane fără adăpost
înregistrate într-un SC special destinat lor (virtual).
Pentru completarea corectă a Secțiunii pentru recenzarea persoanei (P) trebuie avute în
vedere toate precizările din acest manual referitoare la persoane prezentate la SECȚIUNEA
PENTRU RECENZAREA PERSOANEI, precum și următoarele precizări:
-

Trebuie avută în vedere definiția reședinței obișnuite și mai ales prezentarea
situațiilor particulare prezentate în manual la definirea reședinței obișnuite.
Pentru aceasta trebuie să avut în verificat dacă fiecare persoană pentru care se va
completa Secțiunea pentru recenzarea persoanei (P) poate fi considerată ca având
reședința obișnuită în SC (pentru o perioadă de 12 luni și peste sau cu intenția de a
rămâne cel putin 12 luni).
Prin excepție de la definiția reședinței obișnuite, recenzorul va înregistra și
persoanele fără adăpost găsite în SC, chiar dacă ele nu locuiesc efectiv o perioadă
de cel puţin 12 luni în SC.

-

Recenzorul nu va recenza persoanele care menționează că deja s-au autorecenzat
online.

-

Recenzorul nu va înregistra în SC persoanele care formează o gospodărie
individuală și locuiesc în SC. Pentru acestea se vor completa chestionare separate.
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c) Răspunsuri la întrebările referitoare la locuințele în care își are reședința obișnuită cel
puțin o persoană aflate în cadrul unui SC
➢ Se completează câte un chestionar separat (nelimitat/infinit) PENTRU FIECARE
locuință (chiar și o singură încăpere) ocupată de o gospodărie individuală formată
din una sau mai multe persoane care au reședința obișnuită în clădirile spațiului
colectiv de locuit.
➢ În cadrul acestui chestionar nou se completează SECȚIUNEA PENTRU
RECENZAREA

LOCUINȚEI

(LC)

(inclusiv

Informații

despre

gospodărie,

Componența gospodăriei și Lista membrilor gospodăriei) și câte o SECȚIUNE
PENTRU RECENZAREA PERSOANEI pentru fiecare membru al gospodăriei
individuale respective.
➢ Pot constitui gospodării de o persoană: administratorul unei clădiri, un cadru didactic,
un paznic, un medic, o recepționeră de hotel care are o locuință în spațiul colectiv de
locuit ce reprezintă reședința sa obișnuită (fără a avea altundeva o altă reședință
obișnuită).
➢ Întrebările despre gospodărie se completează pentru toate gospodăriile individuale
care locuiesc în clădirile (respective camerele) aparținând spațiului colectiv de locuit.
De exemplu, pot exista studenți căsătoriți în camerele de cămin, un soț și o soție
într-o cameră pentru muncitori etc.

4.4. SECȚIUNE PENTRU RECENZAREA PERSOANEI
Această secțiune se completează cu date referitoare la fiecare persoană prezentă sau
temporar absentă din gospodărie (sau din spaţiul colectiv de locuit) în urma interviului fațăîn-față cu fiecare dintre membrii gospodăriei recenzate.
Pentru persoanele din gospodǎrie, declarate în sub-secțiunea COMPONENȚA
GOSPODĂRIEI, trebuie completată câte o astfel de secțiune, în ordinea în care sunt afișate
în chestionar secțiunile membrilor trecuți în componența gospodăriei.
Atenție!
Dacă interviul față-în-față se realizează cu persoana însăși este de preferat ca recenzorul
să adreseze întrebările direct persoanei implicate. În absenţa persoanelor, persoana care
va răspunde trebuie să fie capul gospodăriei sau orice alt membru adult al gospodăriei
care îi cunoaşte cel mai bine pe ceilalţi membri ai gospodăriei.
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FURNIZAREA DE RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRI
Pentru fiecare membru al gospodăriei înscris în lista membrilor gospodăriei ca prezent sau
temporat absent sunt necesare un set de informații statistice. Pentru nicio persoană însă, nu
se vor aplica toate întrebările, chestionarul conducând interviul pe un fir logic, adaptat în funcție
de situația particulară a fiecărui respondent.
O parte dintre informații sunt completate automat, prin preluarea din formularul de preinregistrare (in cazul auto-recenzarii), din surse administrative sau din alte secțiuni ale
chestionarului. De exemplu, sexul și vârsta se determină în funcție de CNP-ul afişat/colectat în
secțiunea COMPONENȚA GOSPODĂRIEI.
Atenție!
Dacă respondentul constată că sexul sau vârsta, ori ambele, sunt calculate greșit trebuie
revenit la întrebarea priivnd Codul Numeric Personal și corectat acesta.
CARACTERISTICI DEMOGRAFICE
P1a. Starea civilă legală
•

Se va selecta una dintre cele 4 opțiuni posibile:
➢ Necăsătorit (ă) - se selectează această variantă de răspuns pentru persoanele
care nu au fost niciodată căsătorite (inclusiv copiii sub vârsta legală de
căsătorie).
➢ Căsătorit (ă) - se selectează această variantă de răspuns pentru persoanele
care sunt căsătorite cu forme legale. Vârsta minimă legală pentru căsătorie
în România este de 18 ani, atât pentru persoanele de sex masculin, cât și
pentru persoanele de sex feminin.
Situații particulare:
1. În cazul unei căsătorii anulate, starea civilă va fi cea avută înaintea
căsătoriei anulate (a nu se confunda cu persoana care a divorţat şi pentru
care starea civilă va fi cea de divorţată şi nu cea avută înaintea divorţului,
adică necăsătorită).
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2. În cazul în care o persoană se află în divorţ, aceasta va fi considerată
căsătorită dacă nu există o sentinţă de divorţ definitivă.
Excepții de la vârsta minimă de căsătorie:
1. În cazul persoanelor cu vârsta de 16 ani care sunt căsătorite, ca excepţie,
pentru motive temeinice, având acordul părinților, tutorelui legal, autorității
tutelare etc. în condițiile legii.
2. În cazul persoanelor căsătorite cu dispensă, respectiv căsătorite în altă ţară.
➢ Văduv (ă) - se selectează această variantă de răspuns pentru persoanele
cărora le-a decedat soţia/soţul şi sunt nerecăsătorite.
➢ Divorţat (ă) - se selectează această opțiune pentru persoanele divorţate
şi nerecăsătorite.
Întrebările i. și ii. se completează numai pentru femeile căsătorite!
i. Anul primei căsătorii
•

Se va completa anul primei căsătorii doar în cazul femeilor căsătorite, nu şi pentru
femeile necăsătorite, văduve sau divorţate.

•

În cazul în care prima/actuala căsătorie a unei persoane a fost anulată, starea civilă a
acesteia va fi aceea avută înainte de căsătoria anulată.

•

Anul căsătoriei declarat de respondente nu poate fi mai mare de 2021.

ii. Anul căsătoriei actuale (doar pentru femeile recăsătorite)
•

Întrebarea va fi adresată doar femeilor recăsatorite.

•

În cazul cetăţenilor (străini sau români) căsătoriţi în afara ţării, pot apărea diferenţe în
ceea ce priveşte vârsta minimă legală pentru căsătorie, datorate legislaţiei în vigoare în
ţara respectivă. În acest caz, se înscrie anul căsătoriei, conform declaraţiei persoanei
recenzate.

•

Anul căsătoriei actuale trebuie să fie mai mare decât anul primei căsătorii, numai în
unele cazuri extrem de rare o persoană poate încheia două căsătorii în același an, caz
în care recenzorul ar trebui să se asigure că respondentul a înțeles exact la ce se referă
ambele întrebări.
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P1b. STAREA CIVILĂ DE FAPT. PERSOANA TRĂIEȘTE ÎN UNIUNE CONSENSUALĂ ?
Se consideră că două persoane sunt parteneri într-o uniune consensuală atunci când
au reşedinţa în aceeaşi gospodărie, nu sunt căsătoriţi unul cu altul şi au o relaţie de tip
căsătorie, indiferent de starea civilă legală și genul fiecăruia.
•

Se bifează varianta de răspuns DA dacă persoana trăieşte în uniune consensuală
(concubinaj) și locuieşte în aceeaşi gospodărie cu un/o partener/ă, dar fără forme legale,
indiferent de starea civilă legală a fiecăruia;
➢ O atenție deosebită trebuie să acordați cazurilor în care persoanele au vârsta
sub 16 ani, trebuie să vă asigurați că au înțeles exact întrebarea și au furnizat
răspunsurile corecte.

•

Se bifează varianta de răspuns NU dacă:
➢ Respondentul declară că partenera este chiar soția, este necăsătorit, văduv
sau divorțat și nu trăiește în uniune consensuală cu o parteneră/ un partener.
➢ Persoana trăieşte singură, formând o gospodărie dintr-o singură persoană.

P1c. Anul constituirii uniunii consensuale
•

Întrebarea se va adresa persoanelor care, la întrebarea anterioară, au declarat că
trăiesc într-o uniune consensuală (au răspuns DA la P1b.)

•

Se ia în considerare actuala uniune consensuală a persoanei.

Întrebarea P1d. se completează numai de către persoanele de sex feminine de 12 ani și
peste
P1d. Numărul copiilor născuți-vii
•

În numărul copiilor născuţi-vii se includ toţi copii născuţi-vii de către o femeie până
la data de referință a recensământului (1 decembrie 2021), indiferent dacă:
•

la momentul recensământului copiii se aflau sau nu în viaţă;

•

proveneau din căsătoria actuală, din căsătoriile anterioare ale femeii sau erau
copii născuţi în afara căsătoriei;
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•

locuiau sau nu în gospodăria mamei sau erau plecaţi din gospodărie la studii, la
lucru, în străinătate, precum şi cei desprinşi de gospodărie prin căsătorie.

•

Nu se includ: copiii născuţi morţi, copiii soţului proveniţi din căsătorii anterioare, copiii
înfiaţi (adoptați) şi nici copiii aflaţi în plasament familial.

MIGRAȚIA INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ
Întrebările P2a. până la P2c. se referă numai la persoanelor temporar absente plecate
pentru o perioadă de sub 12 luni de la adresa de reședință obișnuită.
Înregistrarea persoanei la recensământ se face, de regulă, la reşedinţa obișnuită a acesteia. În
multe cazuri reşedinţa obișnuită coincide cu domiciliul.
Pentru a răspunde corect la întrebările privind migrația internă și internațională trebuie avute în
vedere următoarele concepte:
• REȘEDINȚA OBIȘNUITĂ – așa cum a fost definită la Capitolul 1, punctul 1.4
Caracteristici generale ale Recensământului
DOMICILIUL persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuința principală,
trecută în actul de identitate (CI, BI), așa cum este luată adresa în evidența organelor
administrative ale statului.
➢ Pentru copiii sub 14 ani, care nu au încă act de identitate se consideră domiciliul cel
al părinţilor (părintelui) / întreţinătorilor (întreţinătorului)/tutorelui legal în îngrijirea
căruia/cărora se află.
•

O persoană poate locui o anumită perioadă de timp la o altă adresă decât cea
înscrisă în actul de identitate. În acest caz, această adresă se va numi reşedinţa
obișnuită a persoanei, nu domiciliul ei (reşedinţa unei persoane poate coincide sau
nu cu domiciliul).

P2a. Pentru câte luni a plecat persoana din localitatea de reședință obișnuită?
•

Se înscrie numărul de luni corespunzător absenţei persoanei de la reşedinţa obișnuită.

•

Pentru persoanele plecate pentru o perioadă mai mică de o lună sau pentru o perioadă
cuprinsă între o lună şi 2 luni, între 2 luni şi 3 luni, se rotunjeşte la limita superioară.
114

Institutul Naţional de Statistică
Unitatea de Coordonare şi Implementare a
Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2021
Call Center: 0314338300
email: rpl2021@insse.ro

www.recensamantromania.ro

P2b. Unde locuia persoana la momentul de referință al recensământului ?
•

Se selectează una dintre cele două variante de răspuns: În altă localitate din țară sau
În altă țară.

900. În altă localitate din țară:

•

Întrebările se adresează persoanelor care la întrebarea anterioară (P2b.) au
precizat că persoana locuia În altă localitate din țară.

•

Pentru fiecare persoană se selectează succesiv Județul, apoi Municipiul / Orașul
/ Comuna în cadrul județului deja selectat și ulterior Localitatea componentă a
municipiului/orașului municipiului/orașului – sau Satul, respectiv sectorul
Municipiului București.

998. În altă țară
•

Întrebarea se adresează numai persoanelor care la întrebarea P2b. au precizat că
persoana locuia În altă țară.

•

Pentru fiecare persoană se selectează din lista de țări afișată, țara unde locuiește
persoana.

P2c. Motivul absenței din localitatea de reședință obișnuită
•

Se va selecta un singur răspuns, corespunzător motivului principal al plecării
persoanei din localitatea de recenzare, după cum urmează:
➢ La lucru - pentru persoanele care au un loc de muncă într-o altă localitate unde are
sediul sau punctul de lucru întreprinderea sau instituţia angajatoare, sau care
lucrează pe un şantier într-o altă localitate, sunt angajate la persoane particulare
dintr-o altă localitate, precum şi persoanele detaşate în interes de serviciu;
➢ În căutarea unui loc de muncă - pentru persoanele care temporar au plecat într-o
altă localitate, alt județ sau în străinătate pentru a căuta un loc de muncă indiferent
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de felul acestuia permanent, temporar sau sezonier sau de forma de angajare (cu
contract de muncă sau fără);
➢ La studii – pentru persoanele care studiază la o instituție de învățământ dintr-o altă
localitate, alt județ sau în străinătate;
➢ În interes de afaceri – pentru persoanele care au o afacere proprie și sunt plecate
pentru o perioadă de timp în scopul încheierii unor contracte, studierii unor piețe de
mărfuri sau de desfacere, achiziționării unor utilaje pentru propria afacere, la schimb
de experiență etc.;
➢ Motive familiale - căsătorie, întregirea familiei, moştenire, îngrijirea părinților,
nepoților, unei rude etc.;
➢ Vizită, turism – persoanele plecate pentru o perioadă de timp de sub 1 an în scopuri
turistice, în vacanță sau plecate în vizită la rude, prieteni în țară sau în străinătate;
➢ Alte motive - persoane absente pentru o perioadǎ de sub 12 luni fiind internate în
unităţi sanitare - spitale, clinici, sanatorii, în cămine de bătrâni, instituţii pentru
persoane cu dizabilităţi, case de copii orfani, centre de plasament, cămine-spital,
cămine-şcoală, persoanele deţinute în şcoli speciale de reeducare etc.
P2d. Locul nașterii
•

Întrebarea se referă la localitatea în care se afla reşedinţa mamei la momentul
naşterii persoanei.

LOCUL NAŞTERII reprezintă localitatea în care mama persoanei recenzate îşi avea
reşedinţa obișnuită sau domiciliul la data când s-a născut persoana respectivă şi nu
localitatea în care persoana s-a născut persoana recenzată.
•

Dacă sunt cunoscute atât localitatea reședinței obișnuite, cât și localitatea de domiciliu
a mamei respondentului, se va avea în vedere localitatea reședinței obișnuite la
selectarea variantei de răspuns pentru Locul nașterii.

•

Dacă locul nașterii (localitatea de reședință/ domiciliu a mamei persoanei recenzate)
nu este cunoscut, respondentul trebuie să se refere la localitatea unde s-a născut
(înscris în certificatul de naştere al persoanei) sau, dacă nici acesta nu este cunoscută,
la localitatea înscrisă în actul de identitate (CI/BI, în cartea de identitate provizorie).
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•

Se alege varianta 900. În localitatea de reședință obișnuită pentru:
➢ persoanele a căror mamă avea, la momentul nașterii respondentului,
reședința obișnuită exact în localitatea de reședință obișnuită a
respondentului;
➢ persoanele a căror mamă avea, la momentul nașterii respondentului,
reședința obișnuită în alt sat al aceleiaşi comune în care sunt recenzate sau
în altă localitate componentă a aceluiaşi municipiu (oraş) în care sunt
recenzate.
➢ Se alege varianta 911. În altă localitate din țară pentru persoanele a căror
mamă avea, la momentul nașterii respondentului, reședința obișnuită în alt
județ sau în altă comună a județului de recenzare ori alt municipiu sau alt
oraș al județului de recenzare.

•

Se alege varianta 998. În altă țară pentru persoanele a căror mamă avea, la momentul
nașterii respondentului, reședința obișnuită în străinătate, conform frontierelor
existente la momentul de referinţă al recensământului.

911. în altă localitate din țară:
•

Pentru fiecare persoană se selectează succesiv, la întrebările care se afișează după
răspunsul “În altă localitate din țară”: Județul, apoi Municipiul / Orașul / Comuna în cadrul
județului deja selectat și ulterior Localitatea componentă a municipiului/orașului
municipiului/orașului – sau Satul, respectiv sectorul Municipiului București.

998. În altă țară
•

Se selectează din lista afişată ţara respectivă, conform frontierelor existente la
momentul de referinţă al recensământului.

Atenție!
➢ Dacă ţara în care s-a născut respondentul are în prezent altă denumire decât cea
avută în momentul naşterii respondentului, de ex.: fosta Republică Democrată
Germană sau Cehoslovacia, respondentul va menţiona denumirea actuală a ţării
în care se află localitatea unde s-a născut.
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➢ O atenţie deosebită trebuie să acorde recenzorul persoanelor vârstnice care
declară că s-au născut în zone care nu mai aparţin ţării noastre. De exemplu, pentru
persoanele născute în Bucovina (partea cedată Ucrainei) se va înregistra Ucraina,
pentru persoanele născute în Cadrilater se va înregistra Bulgaria etc.
➢ La fel se va proceda în cazul persoanelor născute în Moldova (pe teritoriul
Republicii Moldova de azi). În acest caz se înregistrează Republica Moldova, nu
România sau Rusia.
P2e. Domiciliul
•

Nu se consideră domiciliu adresa înregistrată de organul de poliţie ca reşedinţă (viza
de flotant).

•

Se alege varianta 900. În localitatea de recenzare pentru:
➢ persoanele al căror domiciliu era, la momentul de referință al recensământului, în
localitatea de recenzare;
➢ persoanele al căror domiciliu era, la momentul de referință al recensământului, în
alt sat al aceleiaşi comune în care sunt recenzate sau în altă localitate componentă
a aceluiaşi municipiu (oraş) în care sunt recenzate.
➢ Se alege varianta 911. În altă localitate din țară pentru persoanele al căror
domiciliu era, la momentul de referință al recensământului, în alt județ sau în altă
comună a județului de recenzare ori alt municipiu sau alt oraș al județului de
recenzare.
➢ Se alege varianta 998. În altă țară pentru persoanele al căror domiciliu era, la
momentul de referință al recensământului, în străinătate, conform frontierelor
existente la momentul recensământului.
•

Situaţii particulare:
➢ în cazul copiilor încredinţaţi sau primiţi în plasament familial se consideră că
au domiciliul familiei în îngrijirea căreia se află, şi nu domiciliul familiei din care
provin;
➢ în cazul persoanelor care nu au acte de identitate şi nu au un domiciliu (de
exemplu, persoanele fără adăpost) se consideră că au domiciliul în localitatea de
recenzare.
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911. În altă localitate din țară
•

Pentru fiecare persoană, pe baza declaraţiilor persoanelor recenzate (în conformitate cu
împărţirea administrativ-teritorială actuală), se selecteaza succesiv, după înregistrarea
răspunsului “911. În altă localitate din țară”: Județul, apoi Municipiul / Orașul / Comuna
în cadrul județului deja selectat și ulterior Localitatea componentă a municipiului/orașului
municipiului/orașului – sau Satul, respectiv sectorul Municipiului București.

998. În altă țară
•

Se selectează ţara conform frontierelor existente la momentul de referință al
recensământulu).

P2f. Ați avut vreodată o altă reședință decât cea de reședință obișnuită?
•

Întrebarea se afişează tuturor persoanelor, indiferent dacă au avut sau nu vreodată o
altă resedinţă decât cea de recenzare.

•

Se bifează varianta de răspuns DA pentru persoanele care au avut oricând în trecut o
altă reședință obișnuită, în județul de recenzare, dar într-o altă comună sau alt
municipiu sau oraș, într-un alt județ sau în străinătate.

•

Se bifează varianta de răspuns NU pentru persoanele care:
➢ nu au avut niciodată o altă reședință obișnuită;
➢ au avut o altă reședință obișnuită la o altă adresă, dar în aceeași comună, în același
municipiu sau în același oraș din județul de recenzare.
Atenție!
➢ În mod automat, daca persoana a avut un loc al naşterii diferit de localitatea de
recenzare, va trebui să aibă completată o reşedinţă anterioară.

P2g. Reședința anterioară
•

Se are în vedere ultima localitate în care a locuit o persoană pentru o perioadă
neîntreruptă de cel puţin 12 luni (în cazul în care a locuit de-a lungul vieţii în mai multe
localităţi).
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•

Întrebarea se adresează numai persoanelor care la întrebarea anterioară au
precizat că au avut vreodată o altă reşedinţă pentru o perioadă de cel puţin 12 luni
neîntrerupt decât cea de recenzare, în altă localitate din ţară sau străinătate.

•

Se selectează unul dintre cele două răspunsuri, conform răspunsului persoanei: În
altă localitate din țară sau  În altă țară.

911. În altă localitate din țară
•

Dacă persoana a avut, de-a lungul vieții, anterior reședinței curente, mai multe
reședințe obișnuite, se va avea în vedere ultima localitate în care a locuit o persoană
pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni.

•

Se selectează succesiv (în conformitate cu împărţirea administrativ-teritorială actuală),
pentru ultima reședință anterioară celei de recenzare: Județul, apoi Municipiul / Orașul
/ Comuna în cadrul județului deja selectat și ulterior, Localitatea componentă a
municipiului/orașului municipiului/orașului – sau Satul, respectiv sectorul Municipiului
București.

998. În altă țară
•

Dacă persoana a avut o reşedinţă anterioară în altă ţară se va selecta ţara
respective, conform frontierelor existente la momentul de referinţă al recensământului.

P2h. Ați avut vreodată reședința în altă țară?
•

Întrebarea se afişează numai persoanelor care au precizat anterior (la întrebarea P2f)
că au avut o altă reședință obișnuită, față de reședința recenzată, și care nu au precizat
că ultima reședință anterioară a fost în străinătate.

•

Se are în vedere ultima ţară în care persoana a avut reşedinţa obișnuită pentru o
perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni, înainte de a veni pentru prima oară în
România sau de a reveni în România.

P2h1. În ce țară?
•

Întrebarea se adresează numai persoanelor care au precizat la întrebarea P2g. că au
avut anterior o reședință în străinătate.
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•

Se va selecta ţara (conform frontierelor existente la momentul recensământului)
numai pentru persoanele care au avut vreodată o altă reşedinţă în altă ţară,
pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni, adică pentru persoanele pentru
care aţi selectat – DA.

Întrebarea P2i (a și b) se completează numai pentru persoanele care au avut vreodată o
altă reşedinţă în altă ţară, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni.
a. Anul stabilirii ultimei reședințe în România
b. Luna stabilirii ultimei reședințe în România

ANUL STABILIRII ULTIMEI REȘEDINȚE ÎN ROMÂNIA este anul calendaristic în cursul
căruia persoana în cauză și-a stabilit cel mai recent reședința obișnuită în țară. Trebuie
declarat și completat anul celei mai recente sosiri în țară și nu anul primei sosiri.
•

Se va completa anul și luna corespunzătoare stabilirii de către persoana autorecenzată/recenzată a ultimei reşedinţe în România;

•

Persoanele care nu-şi amintesc exact anul pot stabili, indirect, anul stabilirii ultimei
reşedinţe în ţară în funcţie de anumite evenimente istorice, sociale, familiale importante
petrecute în acel timp etc..

P2j. Data stabilirii în localitatea de reședință obișnuită
a. Anul stabilirii în localitatea de reședință obișnuită
b. Luna stabilirii în localitatea de reședință obișnuită
•

Întrebarea se afişează numai persoanelor care au declarat că au avut vreodată o altă
reședință decât cea de recenzare, în țară sau în străinătate.

•

Pentru persoanele născute în localitatea în care au reşedinţa actuală, dar care în trecut
au locuit pentru o perioadă de timp în altă localitate, revenind ulterior în localitatea în
care s-au născut se consideră că s-au stabilit în localitate în anul revenirii lor în
localitatea de recenzare.

•

Se va selecta anul și luna corespunzătoare stabilirii persoanei în localitatea de
recenzare
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•

Persoanele care nu-şi amintesc exact anul pot stabili, indirect, anul stabilirii ultimei
reşedinţe în ţară în funcţie de anumite evenimente istorice, sociale, familiale importante
petrecute în acel timp etc..

P2k. Motivul stabilirii în localitatea de reședință obișnuită
•

Se va avea în vedere ultima mutare/schimbare a reşedinţei şi se va selecta un
singur motiv (cel principal).

•

Se selectează unul dintre răspunsuri, astfel:
➢ La lucru - pentru persoanele angajate la lucru în întreprinderi, instituţii, pe şantiere,
la persoane particulare, precum şi persoanele detaşate în interes de serviciu;
➢ În căutarea unui loc de muncă - pentru persoanele care au şi-au stabilit reşedinţa
în localitatea de recenzare ca urmare a căutarii unui loc de muncă;
➢ La studii - pentru persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în localitatea de recenzare
datoritǎ venirii lor la studii;
➢ În interes de afaceri – pentru persoanele care au o afacere și și-au stabilit reședința
în localitatea de recenzare tocmai pentru a putea dezvolta afacerea în acea localitate.
➢ Motive familiale (căsătorie, întregirea familiei, moștenire etc) pentru persoanele
care au şi-au stabilit reşedinţa în localitatea de recenzare ca urmare a căsătoriei,
pentru întregirea familiei, primirii unei moşteniri, îngrijirea părinților, nepoților etc.
➢ Vizită/turism – pentru persoanele care au şi-au stabilit reşedinţa în localitatea de
recenzare pentru o perioadă de timp de cel puțin un an în scopuri turistice, vizită la
rude.
➢ Solicitant de azil - pentru cetăţeanul străin sau apatridul (persoană care nu are
cetățenia niciunui stat) care şi-a manifestat voinţa de a obţine o formă de protecţie în
România, atât timp cat cererea sa nu a fost soluţionată printr-o hotărâre irevocabilă.
➢ Refugiat – pentru persoanele care “în urma unor temeri justificate de a fi
persecutate datorită rasei, religiei, naţionalităţii, apartenenţei la un anumit grup social
sau opiniilor politice, se află în afara ţării a cărei cetăţenie o au şi care nu pot sau,
datorită acestei temeri, nu doresc protecţia acestei ţări sau care, neavând nici o
cetăţenie şi găsindu-se în afara ţării în care aveau reşedinţa obişnuită, ca urmare a
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unor astfel de evenimente nu pot sau, datorita respectivei temeri, nu doresc să se
reîntoarcă”.
STATUTUL DE REFUGIAT este forma de protecţie recunoscută de statul român
cetăţeanului străin sau apatridului care îndeplineşte condiţiile prevăzute în Convenţia
privind statutul refugiatilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, denumita în continuare
Convenţia de la Geneva, la care România a aderat prin Legea nr. 46/1991 pentru
aderarea României la Convenţia privind statutul refugiatilor, precum şi la Protocolul privind
statutul refugiatilor.
➢ Persoană cu protecţie subsidiară - în cazul străinului care nu îndeplinește condițiile
pentru recunoașterea statutului de refugiat, dar cu privire la care există motive
temeinice să se creadă că, în cazul returnării în ţara de origine, va fi supus unui risc
serios şi care, nu poate sau datorită acestui risc, nu doreşte protecţia acestei ţări.
PROTECȚIE SUBSIDIARĂ - forma de protecţie acordată de statul român cetăţeanului
străin sau apatridului pentru alte motive decât cele prevăzute în Convenţia de la Geneva.
➢ Alte motive - în cazul persoanelor care şi-au stabilit reşedinţa în localitatea de
recenzare fiind internate în unităţi sanitare - spitale, clinici, sanatorii, cămine de
bătrâni, instituţii pentru persoane cu disabilităţi, case de copii, centre de plasament,
cămine-spital, cămine-şcoală, lipsă spaţiu de locuit, le-a plăcut localitatea etc.;
P2m. Cetățenia (țara de cetățenie)
CETĂŢENIA reprezintă relația legală juridică specială dintre o persoană (cetăţean) şi
statul său, dobândită prin naştere sau naturalizare, indiferent dacă acest fapt s-a realizat
prin declaraţie, opţiune, căsătorie sau printr-un alte mijloace, în funcţie de legislaţia
naţională.
•

Pentru o persoană cu două sau mai multe cetățenii se selectează țara de cetățenie
(din lista de țări de cetățenie) aplicând următoarea ordine de prioritate:
1. Cetățenie română (țara de cetățenie România) – dacă una dintre cetățeniile
deținute este cea română;
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2. Dacă respondentul nu are cetățenie română - se înregistrează cetățenia care
aparține unui alt stat membru UE (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația,
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania,
Suedia, Țările de Jos, Ungaria) dintre cetățeniile pe care le are persoana;
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 dintre cetățeniile
pe care le are persoana;
•

Apatrid – se aplică persoanelor care nu au cetăţenia niciunui stat. Aceștia sunt, în
general, persoane originare din state terţe, însă pot fi şi apatrizi de origine română
(persoane care au avut cetăţenia română, însă au renunţat la aceasta, fără a dobândi
în acelaşi timp cetăţenia altui stat).

CARACTERISTICI ETNO-CULTURALE
ATENȚIE!
Fiecare persoană este liberă să-și exprime propria opțiune, fără niciun fel de
constrângere!
În această parte de secțiune se vor completa caracteristicile etno-culturale (etnia, limba
maternă şi religia) întocmai cum le declară persoana recenzată. Se va respecta astfel, dreptul
fundamental al fiecărei persoane de a-şi declara liber şi după propria opinie, fără niciun fel
de constrângere aceste caracteristici.
Aceste întrebări sunt extrem de delicate. Recenzorul nu trebuie, în niciun moment şi în niciun
fel, să influenţeze răspunsul respondentului sau să-i ceară să declare o anumită etnie, limbă
maternă sau religie. Sub nicio formă nu trebuie să comenteze alegerile persoanelor recenzate
sau să exprime păreri personale sau subiective cu privire la opinia exprimată.
În cazul în care respondenții ezită să răspundă, recenzorul trebuie să-i informeze că toate
întrebările sunt obligatorii, conform art. art.25 alin. (3) din OUG nr. 19/2020 privind organizarea
și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.178/2020, cu modificările și completările ulterioare.
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Înregistrarea acestor caracteristici pentru situaţiile particulare:
pentru copiii sub 14 ani se înregistrează etnia, limba maternă şi religia pe care le

➢

declară pentru ei părinţii;
pentru persoanele surdo-mute sau cu alte dizabilități care nu pot participa direct la

➢

recenzare și pentru care răspunde un alt membru al gospodăriei se înregistrează, de
asemenea, întocmai răspunsurile declarate;
pentru copiii din sfera protecției sociale, aflați în centre rezidențiale pentru copii

➢

separați temporar sau definitiv de părinți cărora nu li se cunoaşte cetăţenia, etnia,
limba maternă şi religia părinţilor, acestea se înregistrează pe baza declaraţiei
reprezentantului centrului rezidențial;
pentru persoanele temporar absente se înscrie etnia, limba maternă și religia pe care

➢

o declară persoanele prezente din gospodăria persoanei în cauză.
Atenție!
Pentru persoanele absente din gospodărie care nu sunt de găsit pe întreaga perioadă de
înregistrare şi pentru care se vor colecta date de la administrator, vecin etc. – caracteristicile
etno-culturale nu se completează.
P3a. Cărei etnii considerați că aparțineți?

ETNIA reprezintă 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.
•

Etnia nu trebuie confundată cu cetăţenia sau cu limba maternă. Poate să coincidă sau
nu cu una din aceste caracteristici sau cu amândouă.

• Se va selecta din listă etnia pe care fiecare persoană o declară – liber şi după
propria opţiune.
•

Lista de etnii include toate etniile recunoscute oficial în România. Cu toate acestea,
dacă respondentul menționează o altă etnie se alege una dintre următoarele variante:
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➢ Altă etnie din țări ale Uniunii Europene (austriac; belgian; cipriot; danez;
estonian; finlandez; francez; irlandez; letonian; lituanian; luxemburghez; maltez;
olandez; portughez; sloven; spaniol; suedez);
➢ Altă etnie din celelalte țări ale Europei (norvegian; elvețian, islandez; din Regatul
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord etc.);
➢ Altă etnie din țări din afara Europei (sirian; iordanian; japonez etc.).
P3b. Care este limba dvs. maternă?
LIMBA MATERNĂ reprezintă limba pe care o persoană şi-o însuşeşte încă din copilărie,
fiind prima limbă transmisă şi utilizată prin intermediul familiei.
•

Se va selecta limba maternă din lista preîncărcată, potrivit liberei declaraţii a
persoanei;

•

În cazul în care persoana declară două limbi, aceasta va alege limba mai des folosită.

P3c. Cărei religii considerați că îi aparțineți?
RELIGIA reprezintă 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.
•

Pentru persoanele care declară că nu au o anumită confesiune religioasă sau credinţă
se va selecta varianta de răspuns "Fără religie".

•

Se va selecta “Ateu” pentru persoanele care se consideră şi declară ca atare.

CARACTERISTICI EDUCAȚIONALE
Această secțiune se completează pentru persoanele care au vârsta de doi ani și peste la
momentul de referință al recensământului.
P4. Până la data de 1 Decembrie 2021, ați absolvit o formă de educație?
•

Scopul întrebării este acela de a obține informații referitoare la persoanele care au
finalizat cel puțin un nivel educațional indiferent de vârsta acestora.
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➢ copii care au terminat un nivel de studiu – în cazul copiilor care la finalizarea nivelului
educațional nu trebuie să susțină niciun examen de absolvire (pentru învățământul
preșcolar, primar, gimnazial)
➢ persoanele care au absolvit un nivel educațional prin promovarea examenului de
finalizare a studiilor.
În continuare întrebările P5-P7 se adresează persoanelor care au finalizat cel puțin un nivel
educațional.
ATENȚIE!
Nu se înregistrează ca nivel educațional absolvit sau urmat la 1 Decembrie 2021
următoarele:
➢

cursurile de calificare urmate la locul de muncă;

➢

cursurile de calificare şi recalificare ale şomerilor, privind reintegrarea profesională;

➢

ucenicia la locul de muncă (excepţie: ucenicia la locul de muncă cu durata de 1-3 ani,

asimilată cu şcoala profesională, complementară sau de ucenici pentru care se înscrie
”ucenicie la locul de muncă”);
➢

cursurile de specializare (formare) sau de perfecţionare;

➢

universităţile populare;

➢

şcolile sindicale, respectiv acele forme de comunicare proiectate în scopuri

educaţionale, de învăţare, deliberate, sistematice, dar organizate în afara şcolilor şi
universităţilor.
P5. Care este cel mai înalt nivel de educație absolvit până la data de 1 Decembrie 2021?
Scopul întrebării este acela de a identifica nivelul de studii absolvite de fiecare persoană
(atestat printr-un certificat sau o diplomă) la momentul de referință a recensământului (1
Decembrie 2021).
➢ Dacă o persoană urmează cursurile unei şcoli sau ale unei instituţii de învăţământ
sau a întrerupt cursurile unei instituţii de învăţământ, la această întrebare
respondentul trebuie să se refere la ciclul de şcolarizare pe care l-a absolvit
anterior întreruperii studiilor – atestat printr-o diplomă – dacă este cazul. De
exemplu, dacă o persoană a întrerupt cursurile unei școli postliceale, dar a absolvit
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liceul cu diplomă de bacalaureat, atunci ultima instituție de învățământ absolvită
va fi liceul.
Se bifează nivelul educațional absolvit luând în considerare următoarele precizări:
•

Preșcolar (grădiniță) sau antepreșcolar (creșe) pentru copii care au urmat cel puțin
un an programul educațional al unei creșe și sunt înscriși la grădiniță, pentru copii care
au finalizat cursurile preșcolare urmându-le cel puțin un an integral înainte de a începe
școala (clasa zero, clasa I);

•

Primar pentru copii care au promovat clasa a IV-a;

•

Gimnazial și pentru cei care au promovat clasa a VIII-a sau ultimul an de gimnaziu în
funcție de anul de absolvire;

•

Profesional complementar sau de ucenici pentru persoanele care au promovat
ultimul an de studiu (anul II sau III) și au promovat examenul de absolvire obținând o
adeverință, diploma cretificat care atestă finalizarea studiilor;

•

Liceal clasele XII, XIII și treapta I
➢ se va considera că au absolvit nivel liceal clasele XII, XIII și elevii care nu au
promovat examenul de bacalaureat, neobținând astfel o diplomă în acest sens (sau
echivalentă: diplomă de examen de maturitate);
➢ În cazul absolvenților de treapta I – se va bifa acest răspuns pentru persoanele
care au promovat clasa a X-a și au obținut o adeverință în acest sens.

•

Postliceal și de maiștri – pentru persoanele care au finalizat acest ciclu de
învățământ și au promovat examenul de finalizare a studiilor (examenul de certificare)
obținând o diplomă în acest sens (diploma de calificare);

•

Învățământ universitar de scurtă durată – pentru absolvenții de colegii universitare
(în perioada 1955-2008), institute pedagogice, colegii militare, cu examen de finalizare
studiilor promovat și diploma de studii;

•

Învățământ universitar de licență în sistem Bologna cu durata 3-4 ani - pentru
persoanele care au promovat examenul de licență și au obșinut diploma de licență;

•

Învățământ universitar de licență cu durata 5-6 ani (inclusiv medicină, farmacie,
medicină veterinară, arhitectură etc.) - pentru persoanele care au absolvit facultatea
înainte de anul 2008 sau care au absolvit medicină, farmacie, medicină veterinară,
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arhitectură – specializări cu durata de 5-6 ani – după anul 2008, au promovat
examenul de licență și au obșinut diploma de licență;
•

Master, învățământ postuniversitar, studii aprofundate - pentru persoanele care
au urmat și au absolvit examenul de finalizare obținând diploma de finalizarea studiilor;

•

Doctorat - pentru persoanele care au obținut diploma de doctor în urma examenului
de finalizare a studiilor;

•

Postdoctorat - pentru persoanele care au obținut diploma de studii postdoctorale.

Atențe!
Se consideră că au absolvit un nivel educațional și persoanele care în locul
diplomei menționează că au o adeverință eliberată de universitate, diploma urmând să
fie eliberată peste un anumit timp de la promovarea examenului sau dacă o persoană
menționează că are această adeverință deoarece nu a ajuns încă să ridice diploma de
la unitatea de învățământ.
Nu se consideră că au absolvit un anumit nivel educațional persoanele care:
➢ Nu au finalizat studiile sau au abandonat studiile.
Exemple:
➢ o persoană care nu a susținut examenul de licență până la data de 1 Decembrie
2021 se consideră că a absolvit bacalaureatul;
➢ un tânăr care a finalizat clasa a XII-a dar nu a promovat examenul de bacalaureat
se consideră că a absolvit învățământul gimnazial;
➢ dacă tânărul care a finalizat liceul fără a promova bacalaureatul, iar apoi a urmat
studii postliceale (pentru care diploma de bacalaureat nu este obligatorie)
finalizând studiile postliceale cu promovarea examenului de absolvire și obținerea
diplomei de studii/calificare se consideră că a absolvit studii postliceale;
➢ dacă un tânăr a urmat după clasa a VIII-a o școală profesională, are o diploma de
finalizare a studiilor, iar apoi a urmat cursurile liceale (de exemplu, la seral), dar
după finalizarea clasei a XIII-a nu a reuțit să promoveze examenul de bacalaureat,
se consideră că are studii profesionale și nu liceale.
Atențe!
Persoanele care au absolvit două facultăți sau două masterate etc. trebuie să facă
referire la cea mai relevantă din propriul punct său de vedere.
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Întrebările P6, P6.a-f. se adresează numai absolvenților de studii superioare.
P6. Unde ați absolvit nivelul de educație declarat anterior?
•

La această întrebare se are în vedere ţara unde se găsește sediul instituției de
învățământ absolvite.

•

Se consideră că a absolvit studiile în străinătate și persoana care a urmat studiile
la distanță fiind absolventul unei instituții de învățământ din străinătate (liceu,
universitate etc.).

Atenție!
➢ Persoanelor care au finalizat studiile în România li se vor adresa întrebările P6a.,
P6b., P6c. și P6d.
➢ Persoanelor care au finalizat studiile în străinătate li se vor adresa întrebările
P6e. și P6f.
P6a. În ce perioadă ați absolvit nivelul de educație declarat anterior?
•

Respondentul va trebui să se refere la anul în care a absolvit nivelul educațional
declarat la întrebarea P5.

•

Exemple:
➢ Pentru un absolvent de studii universitare, în funcție de nivelul menționat,
acesta trebuie să fie anul în care a obținut diploma de licență (nu anul în
care a promovat examenele ultimului an de studii), anul în care a obținut
diploma de master (nu anul promovării ultimului an de master), anul în care
a obținut diploma de doctor și nu anul finalizării studiilor de doctorat etc.

P6b. În ce localitate se află sediul central al instituției de învățământ?
•

Întrebarea se adresează numai respondenților care, la întrebarea P6, au
precizat că au absolvit studiile în România.

•

Se face referire la localitatea unde se află sediul central al instituției de
învățământ, nu la localitatea unde se află filiala universității la care persoana a
urmat cursurile;

•

Aceeași situație este valabila și în cazul cursurilor la distanță, fără frecvență
sau a cursurilor urmate online.
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Exemple:
➢ Universitatea Dunărea de Jos are sediul în Galați, dar are și o filială în Brăila.
La această întrebare se alege la localitate Municipiul Galați.
P6c. Denumirea instituției de învățământ superior la care ați absolvit studiile
• În funcție de precizările respondentului privind anul (perioada) absolvirii și
localitatea în care se află sediul universității, se va afișa o listă redusă de
universități, adică numai universitățile care au existat și au organizat cursuri
universitare în perioada și localitatea precizate de respondent.
• Lista de universități din care trebuie să se aleagă universitatea absolvită de
respondent va afișa denumirea universităților existente în perioada și localitatea
precizată.
• Dacă în listă nu se regăsește denumirea exactă pe care un respondent dorește
să o înregistreze, mai întâi trebuie verificat că acesta a precizat corect anul
absolvirii și localitatea în care se afla sediul central al universității.
•

Eventualele diferențe pot să apară în cazul în care între anul absolvirii
universității și anul obținerii diplomei universitatea și-a schimbat denumirea.

Atenție!
Dacă respondentul precizează că a urmat cursurile la o instituție de învățământ
superior, dar a susținut examenul de absolvire la altă instituție de învățământ
acreditată să elibereze diploma, la această întrebare trebuie înregistrată
denumirea instituției de învățământ la care au fost urmate cursurile și nu cea la
care persoana a susținut examenul de absolvire.
P6d. Domeniul de studii absolvit
•

Domeniile de studii se afișează în lista de la această întrebare în funcție de
răspunsurile date la întrebările anterioare: nivelul de studii absolvit, perioada în
care persoana a absolvit studiile, instituția la care a urmat studiile.

•

Absolvenților de licență li se solicită să precizeze specializarea.

Atenție!
• La acest punct trebuie avut în vedere că în perioadele din urmă, mai
îndepărtate, se utiliza denumirea de specializare sau program de studii. Cele 3
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denumiri (domeniu, specializare sau program) sunt în acest caz similare,
terminologia diferind în funcție de perioada de timp în care s-au urmat studiile.
• În general domeniul apare pe DIPLOMA DE ABSOLVIRE.
Exemple:
•

Absolvent de doctorat: pe DIPLOMA DE DOCTOR este înscrisă sintagma Îi
conferă titlul de doctor în [domeniul], iar dacă pe diplomă scrie Îi conferă titlul
de doctor în FILOLOGIE atunci domeniul de studiu a fost FILOLOGIE și acesta
trebuie selectat ca răspuns la întrebare.

•

Absolvent de master: pe DIPLOMA DE MASTER, imediat sub titlu scrie
Domeniul [denumire domeniul], iar dacă pe diplomă scrie DIPLOMA DE
MASTER Domeniul MANAGEMENT atunci domeniul de studii absolvit a fost
MANAGEMENT și acesta trebuie selectat ca răspuns la întrebare.

P6e. În ce țară se află instituția de învățământ?
•

Întrebarea se adresează numai respondenților care, la întrebarea P6, au precizat
că au absolvit cel mai înalt nivel de studii superioare în străinătate.

•

Se va selecta țara în care respondentul precizează că a absolvit studiile (țara în
care se află universitatea la care persoana a urmat cursurile).

•

Persoanele care au urmat cursuri la distanță, fără frecvență, vor face referire la
țara în care se află universitatea, nu la cea de unde au urmat cursurile.

P6f. Domeniul de studii absolvit în străinătate
•

Întrebarea se adresează numai respondenților care au absolvit studiile în
străinătate.

•

Domeniile afișate sunt domeniile recunoscute la nivel european, iar pentru
absolvenții de studii universitare într-o țară din Uniunea Europeană acest
domeniu ar trebui să fie regăsit în listă.

•

Dacă domeniul precizat de respondent nu corespunde exact cu lista afișată la
această întrebare, respondentul va alege cel mai apropiat domeniu. Această
situație, poate apărea, de exemplu, în cazul persoanelor care au finalizat studiile
cu mai mulți ani în urmă sau a celor care au studiat într-o țară din afara Uniunii
Europene.
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Persoanelor care au absolvit studii superioare li se va adresa, în continuare, întrebarea P8.
Întrebarea P7 se va adresa persoanelor care au menționat, la întrebarea P5, că au absolvit
studii liceale.
P7. Ce tip de liceu ați absolvit ?
•

Se va selecta din listă tipul liceului absolvit.

•

Recenzorul poate primi de la respondenţi denumiri diferite de cele din listă, în
funcție de perioada în care au absolvit aceştia. De exemplu:
➢

Colegiu economic este similar cu Liceu economic;

➢

Liceu teoretic este similar cu colegiu teoretic;

➢

Colegiu tehnologic este similar cu Liceu industrial;

➢

Seminar teologic este similar cu liceu teologic.

P8. La 1 Decembrie 2021, urmați vreo formă de învățământ?
•

Se bifează DA pentru persoanele care, la data de 1 Decembrie 2021, urmau
cursurile unui nivel educațional, chiar dacă acesta ar putea fi inferior celui
menționat ca nivel absolvit.

•

De exemplu, o persoană care a menționat deja că este absolventă de master
poate menționa că urmează cursuri de licență, trebuie numai să vă asigurați că
este vorba de a doua facultate sau o persoană care a terminat licența poate
menționa că urmează cursurile unei alte facultăți fiind student la licență la a doua
facultate.

•

O persoană care are, de exemplu, studii postliceale sau universitare nu va putea
menționa că urmează liceul.

Întrebarea P9 se adreseză numai persoanelor care au menționat că, la 1 Decembrie 2021,
urmează cursurile unui nivel educațional din învățământul formal.
P9. Ce nivel de educație urmați la 1 Decembrie 2021?
•

Sunt valabile precizările de la întrebarea P5.

P10. Știți să scrieți și să citiți?
•

Întrebarea se afişează persoanelor care au vârsta de cel puțin 14 ani și care au
răspuns cu NU la întrebările P4 și P8.
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•

Pentru persoanele vârstnice care au absolvit numai cursuri de alfabetizare se
bifează “Am urmat doar cursuri de alfabetizare”.

•

Pentru persoanele care spun că nu știu nici să scrie, nici să citească se bifează
Nu știu nici să scriu, nici să citesc.

CARACTERISTICI ECONOMICE
Pentru a caracteriza statutul economic al unei persoane, se va avea în vedere o perioadă de
referinţă de o săptămână (7 zile) anterioară momentului de referință – în care se defineşte
statutul economic al unei persoane, adică săptămâna 22-28 noiembrie 2021.
Întrebările referitoare la statutul economic al unei persoane se adresează persoanelor
cu vârsta de cel puțin 15 ani împliniți la momentul de referință al recensământului.
Persoanele sub 15 ani vor răspunde doar la întrebarea P12a.
P11. În săptămâna 22 – 28 noiembrie 2021, ați lucrat măcar o oră pentru salariu sau alte
venituri (în bani sau în natură precum: venituri asimilate salariilor, onorariu sau orice
altă formă de remunerare a muncii; profit, drepturi de autor sau orice venituri din
activități pe cont propriu)?
1. Da - în situația în care persoana răspunde că a lucrat cel puțin o oră pentru salariu
sau alte venituri, următoarea întrebare care se afișează va fi P13. Timpul de lucru în
săptămâna de referință 22- 28 noiembrie 2021.
Se selectează răspunsul DA pentru toate persoanele în vârstă de 15 ani şi peste care,
în cursul săptămânii de referinţă, s-au aflat într-una din următoarele situaţii:
a. erau încadrate într-o activitate economică sau socială plătită în bani sau în natură
şi au lucrat în săptămâna de referinţă cel puţin o oră (adică, desfăşurau în mod
curent o activitate economică sau socială).
De exemplu:
➢ salariaţii2 unei unităţi economice sau sociale, publice sau private (inclusiv
angajaţii permanenţi ai persoanelor fizice) şi persoanele încadrate în muncă pe
baza unei convenţii civile de prestări de servicii;
Încadrarea în muncă a salariaţilor poate fi făcută în baza unui contract de muncă. Contractul poate fi încheiat pe durată nedeterminată sau determinată
sau pentru o perioadă de probă.
2
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➢ persoanele care lucrează în întreprinderea (societatea comercială) proprie;
➢ persoanele, autorizate sau nu, care lucrează independent - meseriaşi (zugravi,
croitori etc.), liber profesionişti (avocaţi, notari, contabili, medici, artişti plastici
etc.), comercianţi sau prestatori de servicii independenţi (vânzători ambulanţi,
taximetrişti, cărăuşi, muzicanţi etc.);
➢ agricultorii individuali în gospodăria agricolă proprie, indiferent dacă produsele
obţinute sunt destinate vânzării, schimbului sau consumului propriu;
➢ persoanele care ajută un membru al gospodăriei (fie că acesta lucrează în
unitatea proprie, fie că lucrează pe cont propriu într-o ramură neagricolă), chiar
dacă nu sunt remunerate pentru această activitate;
➢ persoanele care ajută un membru al gospodăriei care lucrează în activităţi
agricole, chiar dacă nu sunt remunerate, sunt considerate ocupate;
➢ persoanele care lucrează în asociaţii familiale care desfăşoară activităţi
neagricole;
➢ membrii unei societăţi agricole, cooperative meşteşugăreşti, de consum sau de
credit care lucrează efectiv pentru aceste unităţi;
➢ lucrǎtorii plǎtiţi prin compensaţie, adicǎ persoanele care lucreazǎ pentru
prieteni, vecini etc., ca parte a unui schimb reciproc de activitǎţi (plata primitǎ
reprezintǎ furnizare de servicii de muncǎ de cǎtre altcineva).
b. persoanele care nu erau încadrate permanent într-o activitate economică sau
socială (conform celor de la pct. a), dar în săptămâna de referință au lucrat,
excepţional sau ocazional, cel puţin o oră, pentru obţinerea unui venit sau au
ajutat un membru al gospodăriei sau o rudă în activitatea pe care aceasta o
desfăşoară în întreprinderea proprie, în practicarea unei meserii, profesii sau
prestarea unui serviciu în mod independent, chiar dacă nu au fost remunerate pentru
aceasta;
c. angajaţii sezonieri neimplicaţi în nici un fel de activitate în afara sezonului şi
persoanele care desfǎşoarǎ activitǎţi independente, dacǎ absenţa lor de la lucru
este temporarǎ şi întreprinderea lor continuǎ sǎ existe între timp;
Nu se bifează răspunsul DA pentru persoanele care:
➢

desfăşoară numai activităţi caritabile sau benevole (nu primesc beneficii în bani
sau în natură pentru activitatea prestată);
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➢

desfăşoară numai activităţi casnice în propria gospodărie;

➢

persoanele aflate în detenţie, chiar dacă au prestat unele activităţi la locul de
detenţie.

Atenție!
➢ Elevii, studenţii, persoanele casnice, precum şi pensionarii care, în
săptămâna de referinţă, au desfăşurat o activitate economico-socială în
mod regulat, ocazional sau excepţional, se consideră că au lucrat.
2. Nu - temporar absent de la locul de muncă sau de la o activitate independentă
pentru 3 luni sau mai puțin din cauză de: concedii, grevă, reorganizare/
suspendare temporară a activității economice, alte motive; sau aflat în creștere
copil până la 2-3 ani
Legătura formală cu locul de muncă se determină pe baza următoarelor
criterii: asigurarea întoarcerii la locul de muncă la încheierea evenimentului
neprevăzut sau înţelegerea asupra acestei date sau continuarea primirii
unor drepturi (băneşti sau în natură) sau durata absenței de la locul de
muncă care, după cum este cazul, poate fi perioada în care lucrătorii pot
primi beneficii compensatorii fără obligația de a accepta un alt loc de
muncă.
Sunt incluse: persoanele absente de la locul de muncă pentru 3 luni sau mai
puțin din motive de boală sau accident, recuperǎri, compensǎri, concedii (de
odihnă, de studii, fără plată, de maternitate sau paternitate, concediul de creștere
copil de 2-3 ani etc.), reduceri de activitate economică, suspendarea temporară a
muncii (datorată vremii, întreruperilor electrice sau mecanice, lipsei de materii prime,
lipsei clienţilor), greve sau conflicte de muncă, extrasezon, cursuri de perfecţionare.
Următoarea întrebare care se afisează este întrebarea P14. Ocupația.
3. Nu – temporar absent de la locul de muncă sau de la o activitate
independentă pentru mai mult de 3 luni din cauză de: reducere/ reorganizare/
suspendare temporară a activității economice, alte motive
4. Nu - nu lucrez
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Se selectează acest răspuns dacă persoana nu a lucrat cel puțin o oră în săptămâna
de referință.
Selectarea variantelor 3 sau 4 de răspuns determină continuarea interviului cu
întrebările P11a Ați căutat de lucru în mod activ în perioada 01-28 noiembrie? și
P11b. Ați fi putut începe lucrul în următoarele două săptămâni după săptămâna
de referință dacă ați fi găsit sau vi s-ar fi oferit un loc de muncă?
Selectarea acestui răspuns împreună cu răspunsul afirmativ la următoarele două
întrebări (P11a și P11b), determină statutul de șomer/șomeră a unei persoane.
Șomeri sunt toate persoanele în vârstă de 15 ani sau mai mult care erau, în săptămâna
de referință:
- fără un loc de muncă și anume, care nu aveau un loc de muncă remunerat
și nici nu lucrau pe cont propriu în cursul săptămânii de referință; și
- disponibile să muncească, și anume, erau disponibile pentru un loc de
muncă remunerat sau pentru a lucra pe cont propriu în cursul săptămânii de
referință și în cursul celor două săptămâni ulterioare; și
- în căutare activă a unui loc de muncă (inclusiv a primului loc de muncă), și
anume, care luaseră măsuri specifice pentru căutarea unui loc de muncă
remunerat sau al unuia pe cont propriu în cursul celor patru săptămâni care se
încheiau cu săptămâna de referință.
P11a. Ați căutat de lucru în mod activ în perioada 01-28 noiembrie 2021?
P11b. Ați fi putut începe lucrul în perioada 29 noiembrie – 12 decembrie 2021 dacă
ați fi găsit sau vi s-ar fi oferit un loc de muncă?
➢ A cǎuta activ de lucru presupune utilizarea unor metode pentru a gǎsi de lucru,
precum:
-

înscrierea la Agenţia pentru Ocuparea Fortei de Muncǎ;

-

aplicarea la anunțuri pe site-uri de profil (LinkedIn, Bestjobs, eJobs etc.)

-

înscrierea la agenţii private de recrutare și plasarea forței de muncă;

-

aplicarea sau trimiterea de aplicații către angajatori;

-

deplasarea la sediile firmelor, fermelor, fabricilor etc.

-

contactarea prietenilor și rudelor pentru recomandări;
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-

susţinerea unor teste, interviuri sau examinǎri;

-

demersuri pentru a începe o activitate pe cont propriu;

-

publicare de anunţuri sau rǎspuns la anunţuri publicate.

P12. Care a fost motivul principal pentru care nu ați lucrat în săptămâna 22- 28
noiembrie 2021?
La această întrebare răspund numai persoanele care au răspuns ”NU” la una
din întrebările P11a. sau P11b.
➢ INCAPACITATE PERMANENTĂ DE MUNCĂ – pentru persoanele care nu au
împlinit vârsta minimă de pensionare și nu au un certificat de încadrare în grad
de handicap sau alt tip de certificat medical care atestă că persoana a suferit
un accident sau are o boală în urma căreia este în imposibilitatea de a mai
lucra (nu beneficiază de nici un beneficiu de protecție socială).
➢ ELEV/STUDENT - sunt persoanele care nu desfăşoară o activitate
economică sau socială şi care urmează o instituţie de învăţământ (publică
sau privată), indiferent de nivel, în vederea instruirii sau dobândirii unei
profesii/meserii.
Categoria „Elev, student” cuprinde, prin urmare, studenții din învățământul secundar
și terțiar care:
➢ au împlinit vârsta minimă necesară, la nivel național, pentru a exercita o
activitate economică sau au depășit această vârstă și
➢ sunt inactivi din punct de vedere economic.
Nu se vor include:
➢

persoanele în vârstă de 15 ani şi peste care urmează cursurile unei instituţii
de învăţământ şi, în acelaşi timp, desfăşoară o activitate economică sau
socială din care obţin un venit (acestea fiind considerate persoane
ocupate).

➢ PENSIONAR(Ă) - persoanele care beneficiază de pensie, de tipul:
-

pensie pentru limită de vârstă (cu stagiu complet/incomplet de cotizare);

-

pensie anticipată sau pensie anticipată parţială;

-

pensie de invaliditate;
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-

ajutor social – tip pensie;

-

pensie IOVR;

-

pensie de urmaş etc. (nu se includ elevii, studenţii, preşcolarii care
beneficiază de pensie de urmaș).

•

Se consideră pensionari și personalul cleric din mânăstiri (călugări și călugărițe)
care declară că nu lucrează și primesc o pensie ca rezultat al activităţii desfăşurate
într-un anumit domeniu economic sau social.

Nu se vor include:
➢ persoane care beneficiază de pensie dar în același timp desfășoară
activități economice remunerate (de exemplu: cercetători, profesori, medici,
avocati, lucrători comerciali etc.).
➢ CASNIC(Ă) - Sunt persoanele în vârstă de 15 ani şi peste, indiferent de sex,
care desfăşoară, în mod obişnuit, numai activităţi casnice în propria
gospodărie (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijirea şi educarea
copiilor) sau în cea a unei rude (de exemplu: părintele care face menajul în
gospodăria copiilor şi îngrijeşte nepoţii) şi care nu au nici o sursă proprie de
venit.
Nu se vor include:
persoanele care desfăşoară munci casnice în schimbul unei remuneraţii
sau beneficiu (sub formă bănească sau în natură, asigurarea unei locuinţe
etc.) - acestea se vor considera persoane ocupate;
➢ agricultorii individuali (cresc animale, cultivă pământul etc.) care au lucrat
în gospodăria agricolă proprie în săptămâna de referinţă, indiferent dacă
produsele obţinute sunt destinate vânzării, schimbului sau consumului
propriu - aceste persoane se consideră persoane ocupate;
➢ elevii şi studenţii, respectiv pensionarii, chiar dacă acestia desfăşoară
activităţi casnice.
➢

➢ ÎNTREŢINUT(Ă) DE ALTĂ PERSOANĂ - este persoana care nu are surse
proprii de venit şi se află în întreţinerea părinţilor, a rudelor sau a altor
persoane şi care nu se încadrează în categoria persoanelor casnice sau nu
urmează o instituţie de învăţământ.
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Se vor include:
➢ bătrânii, persoanele cu dizabilități şi persoane cu invaliditate care nu
desfăsoară o activitate aducătoare de venit sau nu desfăşoară doar activităţi
casnice (pentru a fi încadrat la statutul de „Casnică”) şi nu beneficiază de
pensie sau de altă sursă de venit, fiind în întreţinerea unor persoane fizice;
➢ persoanele sub 15 ani care nu urmează o instituţie de învăţământ.
➢ ÎNTREŢINUT(Ă) DE STAT SAU DE ORGANIZAŢII PRIVATE - sunt
persoanele care sunt aflate în întreţinerea unor instituţii publice (cămine
de bătrâni, cămine - spital, centre rezidențiale pentru copii etc.) sau a unor
organizaţii private (organizaţii neguvernamentale) fără a avea venituri din
activități economice sau sociale.
Se vor include:
-

persoanele a căror unică sursă de existenţă este ajutorul social (de
exemplu, persoanele cu dizabilități aflate in intretinerea unor rude sau alte
persoane şi pentru care statul plăteşte o alocaţie sau un salariu persoanelor
care le întreţin).

Nu se vor include:
-

copiii care urmează cursurile unei şcoli aflati in centrele rezidențiale pentru
copii separați temporar sau definitiv de părinți: centre de plasament, case de
tip familial, apartamente sociale etc. (aceştia se înregistrează ca Elev/student);

-

persoanele din cămine care beneficiază de o pensie (aceştia înregistrându-se
ca Pensionar) sau au o altă sursă de venit, indiferent dacă această pensie sau
sursă de venit este folosită integral pentru plata serviciilor de îngrijire;

-

elevii/studenţii care au ca unică sursă de existenţă bursa de stat (aceştia se
înregistrează ca Elev/student).

➢

ÎNTREŢINUT(Ă) DIN ALTE SURSE - sunt persoanele care au ca unică sursă
de existență venituri din chirii, dobânzi etc.

➢ ALTĂ SITUAŢIE ECONOMICĂ - sunt persoanele care nu se încadrează în
niciuna din categoriile de mai sus (persoane fără venituri, muncitori sezonieri
140

Institutul Naţional de Statistică
Unitatea de Coordonare şi Implementare a
Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2021
Call Center: 0314338300
email: rpl2021@insse.ro

www.recensamantromania.ro

în extrasezon care nu păstrează o legătură formală cu locul de muncă și nu au
niciun fel de venit etc.).
În această categorie se vor include și persoanele care au reședința obișnuită

•

în mânăstiri, declară că nu lucrează, nu urmează o instituţie de învăţământ
şi nu sunt pensionare (în general, cele care nu au fost încadrate în situaţiile
de mai sus).
➢

În această categorie se vor include și persoanele aflate în detenţie şi
persoanele reţinute pentru cercetări.

P12a. Care a fost statutul ocupațional la 1 Decembrie 2021?
La această întrebare răspund doar persoanele sub 15 ani.
Sunt valabile explicațiile de la întrebarea P12.
P13. Timpul de lucru în săptămâna de referință 22-28 noiembrie 2021
a. Numărul de ore efectiv lucrate în săptămâna 22-28 noiembrie 2021
b. din care, în activitatea principală
ACTIVITATEA PRINCIPALĂ este activitatea exercitată în săptămâna de
referinţă în cea mai mare parte a timpului. In cazul în care o persoanǎ
desfǎşoarǎ mai multe activitǎţi, care au aceeaşi durată, se va considera drept
activitate principală cea de la care persoana obţine venitul cel mai mare.
•

Întrebarea se adresează numai persoanelor ocupate care au lucrat pentru cel
puțin o oră pentru salariu sau alte venituri în săptămâna de referință 2228 noiembrie 2021(au răspuns DA la întrebarea P.11)

•

TIMPUL DE MUNCĂ este timpul efectuat pentru îndeplinirea principalelor
sarcini și îndatoriri la locul de muncă.

•

Se înregistrează numărul total de ore efectuate (cu cifre arabe) de către
persoana care se auto-recenzează/ este recenzată în toate activităţile
desfăşurate în săptămâna de referinţă, în scopul obţinerii de venituri în bani
sau în natură, inclusiv orele suplimentare, indiferent dacă au fost plătite sau nu,
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iar la punctul b. se înregistrează separat numărul de ore efectuate în
activitatea principală.
•

Pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în mai multe locuri de
muncă numărul de ore lucrate va fi reprezentat de orele lucrate de persoana
respectivă în toate activităţile, din care, la punctul b., se înscrie şi numărul de
ore lucrate în activitatea principală.
Nu se înregistrează:

•

timpul aferent transportului de la/către locul de muncă, dacă acesta nu
este inclus în programul obişnuit de lucru (în cazul persoanelor care în timpul
programului trebuie să facă diferite deplasări în interes de serviciu, atunci
timpul necesar acestor deplasări de la /către locul de muncă este inclus în
timpul de lucru al activităţii desfăşurate);

•

timpul rezervat activităţilor casnice, serviciilor voluntare etc.;

•

pauzele de prânz care nu sunt incluse în programul de lucru.

Situații speciale:
➢ pentru persoanele care declară că au lucrat “24 de ore din 24” - de
exemplu, marinari în misiune, cadre militare consemnate în alarmă la
domiciliu, muncitori pe platforme de foraj marin etc. - se va considera ca
timp de lucru, în perioada de referinţă, un număr maxim de 84 ore;
➢ pentru cadrele didactice, se vor lua în considerare nu doar orele de
predare, ci şi orele dedicate pregătirii acestora, având în vedere că norma
de lucru este de 40 ore.
P14. Ocupația
OCUPAŢIA este activitatea economico - socială utilă, aducătoare de venit (în bani
sau în natură), desfăşurată de o persoană în săptămâna de referinţă şi care constituie,
pentru aceasta, principala sursă de existenţă. „Ocupația” se referă la tipul de muncă
efectuată la locul de muncă.
•

Persoana recenzată trebuie să indice cât mai fidel ocupația cu care a fost
încadrată la locul de muncă, fiind necesar să se identifice denumirea cea mai
apropiată de cea pe care respondentul o precizează în nomenclatorul atașat
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întrebării și să fie selectată din listă; nomenclatorul atașat întrebării conține lista
exhaustivă a ocupațiilor din România;
•

Se caută în lista de ocupații denumirea ocupației prin tastarea primelor 3 litere din
denumire. Se vor afișa toate denumirile de ocupații care conțin respectivele litere;

•

Persoana trebuie să se refere la funcția principală efectiv exercitată la locul de
muncă şi nu la profesia obţinută prin studii (deși uneori funcția corespunde
profesiei, de multe ori acestea sunt diferite, de exemplu: un jurist poate avea
funcția de director, ministru etc.);

•

Dacă, prin introducerea cuvintelor cheie, nu se obține niciun rezultat sau se obțin
mai multe rezultate, persoana trebuie să aibă în vedere și informații referitoare la
activitatea unității unde lucrează, pe care le poate corobora cu denumirea pentru
identificarea ocupației exacte;

•

În caz de dificultate în identificarea ocupației, este recomandat recenzorilor să
solicite informații referitoare la funcția exercitată de persoana recenzată, inclusiv
relaționată cu activitatea direcțiilor/ compartimentelor/ subunităților pe care
aceasta o conduce.
Atenție!
În categoria personalului cu funcții de conducere nomenclatorul face distincție
între funcții de conducere în diverse domenii de activitate: financiar, resurse
umane, politici economice și planificare, vânzări și marketing, publicitate și
relații publice, cercetare și dezvoltare, agricultură și sivicultură etc. (de
exemplu, director vânzări, director comercial, director economic, director
tehnic, director stiintific cercetare-dezvoltare etc.).

•

În cazul persoanelor specializate în diverse domenii de activitate, cu studii
superioare, se ia în considerare funcția de încadrare (fizician, biolog, inginer,
medic, profesor etc.) cât și specializarea, dacă este nevoie, pentru a diferenția
între diverse ocupații (inginer tehnolog și de producție, inginer mecanic, medic
veterinar, medic dentist etc.).

•

Pentru personalul cleric din mânăstiri care au declarat că au lucrat în săptămâna
de referință 22-28 noiembrie 2021 se va selecta din listă ocupația "călugăr/
călugăriță".
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P15. Statutul profesional
STATUTUL PROFESIONAL reprezintă poziţia unei persoane în raport cu activitatea
socio-economică desfăşurată şi cu modul de obţinere a veniturilor pe baza ocupaţiei
exercitate la locul de muncă.
Se bifează unul dintre codurile aferente situaţiei în care se află persoana, ţinând
seama de următoarele precizări:
➢ SALARIAT este persoana care îşi exercită activitatea într-o unitate economică
sau socială (indiferent de forma ei de proprietate) pe baza unui contract de
muncă, scris sau verbal, în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu plătit
în bani sau în natură, sub formă de comision etc.
Salariați sunt persoanele care ocupă „un loc de muncă remunerat”, primesc, în mod
normal, remunerația sub formă de indemnizații și salarii, însă pot fi plătite și prin
comisioane din vânzări, plată la normă, prime sau plată în natură, cum ar fi
alimente, cazare sau formare.
•

Se vor înregistra ca salariaţi şi următoarele categorii:
- medicii din cabinetele medicale (inclusiv medicii de familie), precum şi
personalul angajat plǎtiţi de Casele de Asigurǎri de Sǎnǎtate;
- persoanele angajate permanent de către persoane particulare pentru munci
casnice (pentru îngrijirea unui copil sau a unui bătrân, pentru menaj etc.);
- angajaţii de probă remuneraţi;
- ucenicii;
- pastorii, preoţii.
➢ PATRON este o persoană care, lucrând pe cont propriu sau cu un număr
mic de parteneri, ocupă un loc de muncă prin care exercită o „activitate
pe cont propriu” și, în această calitate, a angajat de o manieră continuă
(care include săptămâna de referință), una sau mai multe persoane care
să lucreze pentru el/ea ca „salariați”.
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• Dacă o persoană este în același timp patron și salariat, el/ea va fi
încadrat(ă) într-o singură categorie, în funcție de timpul petrecut la locul
de muncă sau, de venitul realizat.
•

Se vor considera că sunt patroni şi titularii de contracte de locaţie de
gestiune sau concesiune care folosesc salariaţi.

➢ LUCRĂTOR PE CONT PROPRIU este o persoană care, lucrând pe cont
propriu sau cu unul sau câțiva parteneri, ocupă un loc de muncă prin
care exercită o „activitate independentă” și care nu a angajat de o
manieră continuă (care include săptămâna de referință) niciun „salariat”.
Lucrători pe cont propriu pot fi:
•

meseriaşii cu sau fără atelier propriu (croitori, cizmari, fierari, tâmplari, zugravi
etc.);

•

persoanele care desfăşoară activităţi comerciale în mod independent într-o
unitate proprie (magazin, chioşc etc.) sau ca vânzători ambulanţi (în târguri,
pieţe, oboare, pe stradă);

•

prestatorii de servicii independenţi (taximetriştii independenți, șoferi carsharing, cărăuşii independenţi etc.);

•

liber profesioniştii (medicii cu cabinet propriu, avocaţii, muzicanţii, artiştii
plastici, contabilii independenţi, traducătorii, notari) – plǎtiţi direct de populaţie;

•

agricultorii individuali (numai capi de gospodărie care lucrează în gospodăria
agricolă proprie);

•

membrii unei societăţi agricole sau ai unei cooperative neagricole3;

•

persoanele titulare de contracte de locaţie de gestiune sau de concesiune,
care nu folosesc salariaţi;

•

persoanele care prestează servicii la domiciliul clienţilor (curăţenie, tăiat
lemne, îngrijirea copiilor, a bătrânilor etc.), fără a avea un contract de angajare.

Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative neagricole este considerată persoana care lucrează
fie ca proprietar de teren agricol într-o societate agricolă constituită conform Legii 36/1991, fie ca membru al unei
cooperative meşteşugăreşti, de consum sau de credit şi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acesteia, realizând
venituri nesalariale.
3
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➢ LUCRĂTOR FAMILIAL NEREMUNERAT este persoana care-şi exercită
activitatea într-o unitate economică familială condusă de un membru al
familiei sau o rudă, pentru care nu primeşte remuneraţie sub formă de
salariu sau plată în natură. Gospodăria ţărănească (agricolă) este
considerată o astfel de unitate.
Lucrător familial neremunerat – în cazul unor persoane care lucrează în cadrul
propriei gospodării agricole, statutul profesional se stabilește astfel:
•

doar una dintre aceste persoane - în general capul gospodăriei - este
considerat lucrător pe cont propriu;

•

ceilalţi membri ai gospodăriei care lucrează în gospodăria agricolă
proprie vor fi codificați ca lucrători familiali neremuneraţi.

Astfel, se consideră că sunt lucrători pe cont propriu și:
•

fiul/fiica care locuiește în gospodărie și lucrează în afacerea familiei sau
ferma părinților fără remunerație;

•

soțul/soția care își ajută partenerul în afacere fără remunerație.

Nu se consideră lucrători pe cont propriu:
•

persoanele care muncesc voluntar sau ca act de caritate;

•

o rudă care nu locuiește în altă parte dar ajută ocazional, de exemplu în
sezonul de recoltare, fără a fi remunerat în bani sau în natură.

P16. LOCUL DE MUNCĂ
P16a. Activitatea principală a unității/subunității la care sunteți angajată
Se înregistrează activitatea principală a locului de muncă şi NU activitatea

•

concretă a persoanei recenzate.
Se înregistrează:

•
-

activitatea unităţii - dacă persoana recenzată îşi exercită ocupaţia într-o unitate
economică sau socială fără subunităţi sau în activitatea de conducere a acesteia;
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activitatea subunităţii - dacă persoana declară că lucrează într-o subunitate

-

(distinct organizată) a unei unităţi economice sau dacă persoana lucrează în
subunităţi organizate distincte cum ar fi: creşă, cantină, grădiniţă, club, cămin
de nefamilişti, bază sportivă, dispensar sau cabinet medical;
activitatea principală a unităţii şi nu activitatea auxiliară respectivă - dacă

-

persoana lucrează în serviciile auxiliare ale unităţilor (contabilitate, marketing,
consultanţă, aprovizionare, desfacere etc.);
la fel se va proceda şi se va înregistra activitatea principală a unităţii în cazul

-

persoanelor care lucrează în activități de transport auto, reparaţii ale utilajelor,
cercetare-dezvoltare, proiectare, informatică - în situaţia în care aceste
activităţi nu se desfăşoară în subunități distinct organizate.
•

Cum se selectează activitatea principală a unității/subunității la care
persoana este angajată?
➢

Activitatea se selectează din lista atașată întrebării care reprezintă Clasificarea
Activităților Economiei Naționale.

➢

Pentru identificarea activităţii corespunzătoare unității sau subunității la care
persoana este angajată, se tastează un cuvânt cheie din denumirea activității
unității/subunității în câmpul rezervat.

➢

În tabelul următor se prezintă unele situații particulare privind identificarea
activității principale a unității/subunității.
MODUL DE ÎNREGISTRARE A UNOR SITUAŢII PARTICULARE:

Situaţia în care se află persoana
•

ţăran cu gospodărie individuală

•

persoană care desfăşoară o activitate
comercială sau de prestări servicii în mod
independent
(taximetrist,
cărăuş,
vânzător ambulant, zugrav, lăutar etc.)

•

•

Activitatea

•

meseriaş particular, care îşi desfăşoară
activitatea
într-un
atelier
propriu
(ceasornicar, cizmar etc.)
liber profesionist cu cabinet propriu
(medic, avocat, contabil, notar etc.)
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•

comerciant particular care îşi desfăşoară
activitatea într-o incintă proprie

•

persoanele din conducere şi cele care
lucrează în serviciile funcţionale şi
administrative ale regiilor autonome,
societăţilor comerciale sau ale altor
unităţi, care au în subordine subunităţi

• activitatea

•

angajat la persoane particulare (pentru
îngrijirea copiilor sau a bătrânilor,
menajere etc.)

• servicii

•

lucrător familial neremunerat

• activitatea

•

persoană care lucrează la domiciliu pentru
unităţi de stat sau private, pe baza unui

• activitatea

unităţii (de exemplu,
distribuţia energiei electrice)

casnice

unităţii în care lucrează
persoana ajutată sau activitatea care
ar trebui înscrisă pentru această
persoană
unităţii pentru care lucrează

contract
•

angajat permanent al unei asociaţi de
locatari /proprietari (mecanic, fochist,
femeie de serviciu etc.)

• întreţinerea

clădirilor de locuit

P16b. Localizarea geografică a locului de muncă
Se va avea în vedere localitatea în care se află unitatea economică sau subunitatea (dacă
aceasta se află la o adresă diferită de cea a unităţii de care aparţine) în care persoana îşi
exercită ocupaţia.
LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ A LOCULUI DE MUNCĂ reprezintă zona geografică
în care o persoană ocupată (în săptămâna de referință) își exercită activitatea
profesională.
În funcție de localitatea în care se află unitatea economică sau subunitatea se selectează
una dintre variantele de răspuns:
-

În localitatea de reședință obișnuită

-

În altă localitate din țară

-

În altă țară

-

Fără un loc de muncă fix (în interiorul României sau în altă țară)
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Situații particulare:
•

în cazul unei persoane care lucrează într-un magazin al unei întreprinderi
comerciale (care deţine mai multe magazine in localitati diferite), se va considera ca
localitate a locului de muncă, aceea în care se află magazinul respectiv;

•

pentru persoanele care lucrează şi care nu au un loc fix la care să îşi desfăşoară
activitatea (lucrează la adresa clienţilor, vânzători în târguri, curieri etc.) se bifează
răspunsul Fără un loc de muncă fix (în interiorul României sau în altă țară).

În altă localitate din țară (cod 911)
•

Se înregistrează succesiv Județul, apoi Municipiul, orașul sau comuna și, în final,
Localitatea componentă a municipiului sau orașului, satul sau sectorul Municipiului
București în care se află unitatea economică sau subunitatea (dacă aceasta se
află la o adresă diferită de cea a unităţii de care aparţine) unde persoana îşi
exercită activitatea economică.

P17. Produsele obținute din activitatea agricolă pe cont propriu sunt folosite pentru
consumul propriu în proporție de cel puțin jumătate (peste 50%)?
•

Se va selecta răspunsul DA dacă respondentul consideră că produsele obținute din
activitatea proprie sunt utilizate în proporție de peste 50% pentru consum propriu sau
că produsele sunt folosite pentru consumul propriu al gospodăriei în cea mai mare
parte și doar o mică parte (sau deloc) este destinată vânzării.

•

Se va selecta răspunsul NU dacă respondentul consideră că cea mai mare parte a
produselor obținute din activitatea agricolă proprie este destinată vânzării.

•

Estimarea proporției consumului propriu trebuie lăsată la latitudinea respondentului și,
doar dacă întâmpină dificultăți, recenzorul poate clarifica prin exemplele de mai sus.

P18. În ce măsură v-a afectat pandemia de coronavirus (covid-19)?
•

Întrebarea este adresată doar persoanelor de 15 ani si peste și se referă atât la
activitățile legate de viața personală cât și de cele din viața profesională a
respondentului.
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B. Metodologia de prelucrare a datelor
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1. Fluxul de producție în cazul Recensământului populației și locuințelor
2021
Prelucrarea datelor de recensământ presupune o serie de activități a căror înlănțuire trebuie să
conducă la obținerea indicatorilor statistici necesari pentru diseminarea rezultatelor provizorii și
definitve ale recensământului populației și locuințelor din runda 2021 pe plan național și european.
PREGĂTIRE
COLECTARE

PRELUCRARE
DATE

Figura 3 Fluxul de producție pentru Recensământul populației și locuințelor runda 2021
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În principal, fluxul de prelucrare a datelor cuprinde activități care urmează etapei de colectare a
datelor, dar există două activități care preced această etapă importantă. Acestea sunt proiectarea
sistemului informațional și preluarea datelor din sursele administrative.

1.1 Proiectarea sistemului informațional
Cuprinde totalitatea activităților de stabilire a informațiilor necesare a fi colectate, în conformitate
cu cerințele regulamentelor europene în vigoare în domeniul recensământului, a legislației
naționale și a nevoilor de informații statistice ale utilizatorilor.
Informația necesară recensământului se poate clasifica în trei categorii și anume:
-

Informație necesară completării variabilelor de recensământ (ceea ce se colectează
de la populație sau din surse administrative)

-

Informație necesară pentru stabilirea eligibilității de apartenență la populația
rezidentă a României și pentru ameliorarea calității datelor

-

Informație necesară realizării unor lucrări de infrastructură statistică care să sprijine
realizarea recensământului (localizarea geografică, nomenclatura stradală și
numerele administrative ale clădirilor de locuit și a celor cu altă destinație decât de
locuit în care s egăsesc locuințe, necesare pentru realizarea sectorizării teritoriului).

Odată ce acest inventar a fost stabilit, s-a trecut la identificarea celor mai bune metode de
colectare a informațiilor.
Surse posibile de informații sunt următoarele:
-

Sursele administrative deținute și administrate de ministere si alte instituții publice
centrale, firme private furnizoare de bunuri/servicii către populație

-

Datele deținute de administrațiile publice locale, în special cele referitoare la
nomenclatura stradală și numerele administrative

-

Surse propri ale INS (cercetări statistice curente din domeniul demografiei, datele
colectate cu ocazia recensământului precedent etc.)

Dat fiind faptul că nici una dintre sursele administrative din România nu deține informație privind
adresele de reședință obișnuită ale populației, posibilitatea de a realiza un recensământ bazat
exclusiv pe surse administrative (cel puțin parțial) nu a existat pentru această rundă de
recensăminte. În condițiile în care pentru recensământul din runda 2021 se impune a profita la
maxim de avantajele oferite de tehnologia informației și comunicațiilor pentru a reduce la maxim
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costurile și sarcina de răspuns a respondenților, singura alternativă posibilă este organizarea și
desfășurarea unui recensământ combinat.
O altă activitate desfășurată a fost stabilirea fluxului de colectare și prelucrare a datelor, prin
proiectarea sistemului de baze de date și a infrastructurii informatice (hardware și software)
necesară pentru susținerea acestui flux.

1.2 Preluarea datelor din sursele administrative
Pentru a reduce la minim efortul pe care persoanele ar trebui să-l realizeze în vederea completării
chestionarelor de recensământ, au fost investigate o serie de surse administrative care conțin
unele variabile similare cu cele de recensământ sau variabile din care se pot determina variabile
de recensământ. Deasemenea, analiza efectuată a vizat și identificarea acelor variabile care ar
putea fi folosite în algoritmul care determină eligibilitatea unei persoanei de a aparține populației
rezidente a României la 1 Decembrie 2021.
În urma analizei au fost identificate o serie de variabile pe care deținătorii surselor administrative
le-au pus la dispoziție conform art. 28 alin. 2 din OUG nr. 19/2020, în formatul definit de HG nr.
144 privind aprobarea specificațiilor tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative
pentru efectuarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021. Sursele de
date utilizate pentru Recensământul populației și locuințelor runda 2021 sunt următoarele:
•

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date - date din
Registrul Naţional de Evidenţa Persoanei (RNEP);

•

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – date din Declaraţia privind obligaţiile de plată
a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate –
D112;

•

Inspecţia Muncii – date din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor;

•

Casa Naţională de Pensii Publice - date privind persoanele privind beneficiarii de
asigurări sociale şi indemnizaţii prevăzute de legi speciale;

•

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate - date din platforma informatică din asigurările
de sănătate;

•

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – date din Declaraţia de înregistrare
fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi
economice în mod independent sau exercită profesii libere – D70;
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•

Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială - date din Registrul de evidenţă a beneficiarilor de
alocaţie de stat pentru copii, alocaţie de susţinere a familiei şi de ajutorul minim garantat;

•

Inspectoratul General al Poliţiei Române - date privind persoanele condamnate sau
arestate preventiv, aflate în centrele de reţinere şi arestare preventivă ale M.A.I.;

•

Inspectoratul General pentru Imigrări - date privind cetăţenii străini şi fără cetăţenie care
au un act care atestă dreptul de şedere în România la data de 1 ianuarie a anului de
referinţă;

•

Direcția Generală pentru Pașapoarte - date privind cetăţenii români care la data de 1
Decembrie 2021 aveau stabilit domiciliul în străinătate;

•

Agenția Naționala pentru Ocuparea Forţei de Muncă - date privind şomerii care
beneficiază de indemnizaţie de şomaj, şomerii neindemnizaţi, persoanele în căutarea
unui loc de muncă în ţară sau, după caz, în străinătate;

•

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii - date
privind copiii adoptați, din Registrul național de Adopții;

•

Institutul Naţional de Sănătate Publică - date privind persoanele cuprinse în evidenţă
privind bolile profesionale;

•

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - date privind cetăţenii români, străini şi
fără cetăţenie aflati in evidenrta agentiei;

•

Ministerul Educaţiei - date din Registrul Matricol Unic din România referitoare la studenţii
din sistemul de învăţământ superior, respectiv din Sistemul Informatic Integrat al
Învăţământului din România pentru anul şcolar 2020-2021.

Pentru fiecare persoană pentru care există o înregistrare individuală în Registrul Naţional de
Evidenţa Persoanei s-au extras o valori pentru o serie de variabile de recensământ cu care s-a
populat Baza de micro-date a recensământului.
Analiza surselor disponibile a urmărit sfera de cuprindere a acestora, corespondența definițiilor
variabilelor, gradul de fiabilitate a acestora și probabilitatea ca valoarea identificată a variabilei să
corespundă situației specifice a respectivei persoane. Cu alte cuvinte, informațiile din aceste
surse au fost utilizate cu maximă precauție.
Variabilele preluate din sursele administrative care au fost pre-încărcate în chestionare sunt
următoarele:
•

Starea civilă legală

•

Județul în care persoana s-a născut
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•

Cetățenia

•

Județul de domiciliu

•

Localitatea de domiciliu

•

Ocupația

•

Numărul de ore lucrate în toate activitățile desfășurate în săptămâna 22-28 noiembrie 2021

•

Activitatea economiei naționale a locului de muncă

•

Statutul profesional

1.3 Generarea și popularea parțială a bazei de micro-date inițiale
Construirea bazei de recensământ RPL2021
Baza de înregistrări individuale a recensământului este organizată pe componente, fiecare
componentă conținând o anumită unitate statistică (persoane, locuințe, spații colective de locuit,
clădiri). Legătura dintre componente o reprezintă un cod unic.
Astfel, componentele bazei de micro-date a recensământului sunt:
(1) fişierul P, conţine înregistrări pentru toate persoanele care aveau reşedinţa obişnuită
în România pentru cel puţin 12 luni (sau cu intenţia de a râmâne pentru cel puţin 12 luni)
la momentul de referinţă al recensământului;
(2) fişierul LC conţine înregistrări pentru toate locuinţele (convenţionale sau neconvenţionale) şi informaţii despre clădirea în care este situată locuinţa;
(3) fişierul G conţine înregistrări pentru toate gospodăriile populaţiei (private);
(4) fişierul SC conţine înregistrări pentru toate spaţiile colective de locuit4.
După încheierea tuturor operaţiunilor statistice de corecţie şi completare a bazei de micro-date,
asigurarea completitudinii bazei de date si ameliorarea calitatii datelor, ansamblul tuturor
înregistrărilor incluse în fişierul P va reprezenta totalitatea persoanelor care fac parte din populația
rezidentă a României.
Spaţiul colectiv de locuit este definit ca reprezentând 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, în general, în scopuri şi interese comune şi care
folosesc în comun unele spaţii şi instalaţii (băi, bucătării, săli de mese etc.). Exceptie fac hotelurile si spitalele.
4
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1.4 Colectarea de date prin CAWI și CAPI
Colectarea datelor de recensământ s-a realizat conform precizărilor de la capitolul 2.
COLECTAREA DATELOR, aplicând instrucțiunile prezentate în capitolul 4. PRECIZARI
METODOLOGICE PRIVIND CONȚINUTUL CHESTIONARULUI ELECTRONIC.

1.5 Asigurarea completitudinii datelor
Evaluarea acoperirii
Statistica curentă a populației a permis realizarea unei estimări a populației rezidente țintă a
României la 1 decembrie 2021 (momentul de referință al recensământului), pe baza surselor de
date existente de 19.023.542 persoane. Față de această valoare, numărul de înregistrări la nivel
de individ ce urmează a se colecta de la populație poate fi mai mic, caz în care recensământul
înregistrează o subevaluare (numită sub-acoperire în termeni statistici) sau poate fi mai mare,
caz în care este vorba despre supraevaluare (respectiv supra-acoperire).
Mai exact, sub-acoperirea reprezintă numărul de unități statistice (în cazul populației rezidente,
de persoane) care ar fi trebuit recenzate și nu au fost recenzate, iar supra-acoperirea reprezintă
numărul de unități statistice care au fost recenzate, dar nu ar fi trebuit recenzate, deoarece nu
făceau parte din populația țintă la 1 decembrie 2021.
Ambele fenomene reprezintă o deviere a numărului măsurat al populației rezidente de la valoarea
corectă, iar pentru ameliorarea valorilor indicatorilor măsurați se impune eliminarea/diminuarea
lor.
Analiza acestora se va realiza după încheierea colectării datelor, prin compararea valorilor
indicatorilor calculați pe baza datelor colectate de la populație (prezente în baza de date inițială
completată cu date în urma etapei de colectare) cu valori cunoscute ale acelorași indicatori din
surse (statistice sau administrative) exterioare recensământului.
•

Sub-acoperirea

Existenţa sub-acoperirii se poate constata prin următoarele metode:
A. Compararea valorilor indicatorilor calculați pe baza datelor colectate de la populație
(prezente în baza de date inițială completată cu date în urma etapei de colectare) cu valori
cunoscute ale acelorași indicatori din surse (statistice sau administrative) exterioare
recensământului și obținerea unor valori inferioare.
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B. Prin desfășurarea unei Anchete de control, al cărui principal obiectiv constă în a măsura
atât volumul informaţiilor culese cât și calitatea răspunsurilor date privind persoanele şi
locuinţele, în scopul creşterii gradului de încredere al utilizatorilor în rezultatele
recensământului.
Ancheta de control urmărește estimarea erorilor unui recensământ în ceea ce privește:
-

completitudinea – verificarea recenzării tuturor unităților statistice (locuințe și persoane
care fac parte din populația rezidentă) de pe întreg teritoriul ţării;

-

acoperirea – verificarea recenzării populaţiei de pe tot cuprinsul ţării;

-

calitatea răspunsurilor înregistrate la recensământul populaţiei şi locuinţelor – prin
înregistrarea răspunsurilor în formularele anchetei a unui set restrâns de caracteristici
dintre cele cuprinse în programul de observare al RPL2021.

Odată stabilită prezența sub-acoperirii, ea trebuie eliminată/diminuată. Metoda constă în
identificarea unităților statistice (persoane, locuințe) pentru care nu există înregistrări
corespunzătoare în baza de micro-date a recensământului și adăugarea unei înregistrări
individuale în bază.
În cazul persoanelor, decizia de a adăuga o înregistrare individuală în baza de micro-date a
RPL2021 se ia pe baza aplicării unui algoritm care determină probabilitatea ca respectiva
persoană care nu s-a autorecenzat/nu a fost recenzată să fi aparținut populațieI rezidente a
României la data de 1 Decembrie 2021.
Valorile variabilelor de recensământ aferente acestor înregistrări individuale adăugate
suplimentar se determină fie prin copierea/determinarea lor din înregistrările aferente
respectivelor unități statistice existente în sursele administrative disponibile, fie prin metode de
modelare statistică.
Eliminarea/diminuarea sub-acoperirii se va realiza astfel:
1. Identificarea adreselor în care persoanele nu s-au autorecenzat iar recenzorii nu au
putut realiza recenzarea
Ca urmare a etapei de autorecenzare și a celei de recenzare de către rezenzori a persoanelor
care nu s-au autorecenzat în prima etapă se vor produce statistici care vor evidenția agregarea
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datelor privind locuinţele în care persoanele nu au participat la recensământ. Informaţia obţinută
se va referi la:
1.1. locuinţe ocupate (persoanele s-au auto-recenzat sau nau fost recenzate);
1.2. locuinţe convenţionale în care ocupanţii au refuzat explicit participarea la recensământ;
1.3. locuinţe convenţionale neocupate (recenzorul a aflat de la terţe persoane că în locuinţa
respectivă nu locuieşte nimeni);
1.4. locuinţe convenţionale necontactate (nimeni nu a răspuns la încercările recenzorului de
contactare, dar informaţii din alte surse au arătat existenţa unor persoane care locuiau în
acea locuinţă).
Prin coroborarea informațiilor de la pct. 1.3. și 1.4. cu informațiile referitoare la adresele la care
se furnizează servicii de internet mobil prin stick/USB/tableta cu abonament - puse la
dispoziție de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, respectiv informațiile referitoare
la servicii de telefonie mobilă cu abonament (inclusiv internet mobil prin telefon) - puse la
dispoziție de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice5 se vor putea identifica adresele
la care există prezumții rezonabile că trăiesc persoane care ar fi trebuit să se autorecenzeze/să
fie recenzate.
2. Aplicarea de metode de imputare statistică, urmate de colectarea indirectă a datelor
din surse administrative
Un anumit număr de înregistrări individuale vor fi imputate total în baza de micro-date a
recensământului, câte o înregistrare individuală pentru fiecare unitate statistică care va lipsi, la
adresele identificate la pasul 1, pentru acele unități statistice pentru care algoritmul determină o
probabilitate ridicată de a aparține populației rezidente a României la 1 Decembrie 2021.
•

Imputarea de înregistrare (totală)

O unitate statistică care nu a fost recenzată prin nici una dintre cele 2 metode este căutată în
seturile de date furnizate de deținătorii de surse administrative precizați în art 28, alin. (2) din
OUG nr. 19/2020, enumerate la pct. 1.2.
Procedura de colectare indirectă din sursele administrative are ca punct de plecare compararea
înregistrărilor din baza de date a RPL 2021 (informaţiile înregistrate în chestionarele individuale
ambele seturi de date transmise prin intermediul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
conform art. 1 litera s) din H.G. nr. 144/2022 privind aprobarea specificațiilor tehnice pentru transmiterea datelor din sursele
administrative pentru efectuarea Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021
5
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completate în perioada de colectare a datelor) cu înregistrările existente în extrasul primit de la
Registrul Naţional de Evidenţa Persoanei. Setul de înregistrări găsite la Evidenţa Populaţiei care
lipsesc din baza de date a RPL 2021 sunt căutate în alte surse administrative față de momentul
de referință 1 Decembrie 2021 şi lunile precedente ale acestui an (inclusiv luna decembrie 2020),
în conformitate cu conceptul reşedinţei obişnuite pe teritoriul României pentru o perioadă de cel
puţin 12 luni, concept aplicat pentru măsurarea populaţiei rezidente. Doar pentru persoanele
identificate în sursele administrative utilizate, pentru care există dovezi clare că au fost pe teritoriul
României în perioada ultimelor 12 luni precedente momentului de referință al recensământului se
adaugă (se realizează o imputare totală) o înregistrare în baza de date a RPL2021, pentru care
se completează ulterior identificatori şi valori pentru variabilele de recensământ. În acest fel, toate
înregistrările obţinute prin colectare indirectă au aceeaşi structură cu restul înregistrărilor obţinute
prin auto-recenzare sau prin interviu față-în-față în teren în perioada de colectare a datelor şi se
referă la aceeaşi perioadă de referinţă, permiţând agregarea informaţiei pentru întreaga populaţie
rezidentă a ţării.
Pentru adulţii identificaţi (mamă şi tată) pentru care se vor prelua informaţiile din sursele
administrative de mai sus, precum şi pentru adulţii (mamă şi tată) care au fost autorecenzați/
recenzaţi ai căror copii nu au fost autorecenzați/ recenzaţi, se vor căuta şi identifica minorii în
Registrul Naţional de Evidenţa Persoanei și se va adăuga în baza de date câte o înregistrare
individuală pentru fiecare copil aflat în această situație.
Pe baza informaţiilor privind adresa persoanelor enumerate, se vor completa şi datele referitoare la
gospodării, acolo unde acestea pot fi reconstituite.
Descrierea
recensământul

completă

a

populaţiei

Metodologiei
şi

locuinţelor

de
runda

imputare
2021

este

aplicabilă

pentru

disponibilă

la:

https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/Metodologie-imputareRPL2021.pdf

3. Generarea gospodăriilor şi a nucleelor familiale
Pornind de la înregistrările individuale imputate total, gospodăriile compuse din aceste înregistrări
vor fi determinate pe baza adreselor (toate persoanele care au reședința obișnuită în aceeaşi
locuinţă) şi a relaţiilor de familie.
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Se au în considerare două cazuri diferite:
1. înregistrările individuale imputate total asociate cu o locuinţă deja înregistrată, prezentă
în baza de micro-date a recensământului – în acest caz, înregistrările individuale
imputate total vor fi incluse în gospodăria deja înregistrată din perioada de colectare a
datelor şi relaţiile între membrii gospodăriei vor fi refăcute în funcţie de aceste noi
înregistrări;
2. înregistrările individuale imputate total asociate cu o locuinţă (adresă) care nu era
prezentă în baza de micro-date a recensământului – în acest caz se va imputa total o
înregistrare de gospodărie şi o alta de locuinţă în fişierele G şi respectiv LC.
Înregistrările imputate total rămase pentru care nu se pot regăsi în sursele administrative indicii
privind relaţiile între membrii gospodăriei vor fi considerate gospodării formate din persoane
neînrudite.

•

Supra-acoperirea

Supra-acoperirea va fi măsurată astfel.
-

pentru persoane, prin utilizarea identificatorului statistic unic (ISU) şi identificarea acelor
identificatori prezenți mai mult de o singură dată în înregistrările individuale;

-

pentru locuinţe, prin utilizarea adresei;

-

pentru clădiri, folosind codul unic de clădire.

Supra-acoperirea va fi rezolvată prin ştergerea/suprimarea din baza de date a celei de-a doua, a
treia, etc. înregistrări pentru fiecare unitate statistică (persoană, gospodărie, locuință, clădire)
multiplu identificată în baza de microdate a recensământului.
•

Suprimarea (ştergerea) de înregistrări

Se vor şterge acele înregistrări considerate a fi prezente în baza de micro-date de mai multe ori
pentru aceeaşi unitate statistică (persoană, gospodărie, spatiu colectiv de locuit sau clădire),
păstrându-se ultima înregistrare transmisă.
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1.6 Prelucrarea și validarea datelor
1.6.1. Prelucrarea datelor
Procesul de prelucrare a datelor de recensământ are aceleași etape ca în cazul oricărei cercetări
statistice exhaustive.
•

Introducerea şi codificarea

Specificul metodelor de colectare alese pentru recensământul populației și locuințelor din runda
2021 determină absența acestei etape inițiale, care reprezintă o etapă consumatoare de timp și
resurse importante. Ambele operațiuni se efectuează în același timp cu colectarea, în regim online.
•

Corectarea datelor

Corectarea datelor are rolul de a elimina erorile care există pe datele primare. Această operațiune
se realizează prin aplicarea unui set de reguli (numite condiții de control logic) pe care datele
trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerate corecte.

1.6.2. Validarea finală a datelor
Validarea datelor se realizează în mai multe etape.
Un set de validări au fost incluse în interiorul chestionarului electronic, validarea efectuându-se în
momentul colectării datelor și înainte de includerea datelor în baza de micro-date a recensământului.
Un al doilea control logic se realizează în etapa de autorecenzare, când înregistrările sunt
evaluate din punct de vedere al completitudinii lor, în vederea acordării dovezii de autorecenzare.
În perioada de colectare prin interviuri față-în-față cu recenzorii (16 mai-17 iulie) va avea loc un
proces de validare a chestionarelor completate de recenzori de către supervizori și de
headquarters de la nivelul UJIR-urilor în alicația Survey Solutions, astfel încât în baza de microdate a RPL2021 să intre doar înregistrări corecte și complete.
În aplicația Survey Solutions doar recenzorii au posibilitatea să opereze în chestionare.
Recenzorii transmit chestionarele electronice completate cu date prin sincronizarea tabletei către
supervizorii din UJIR. Supervizorii verifică interviurile, le retransmit (rejectează) către recenzori
sau le validează, caz în care acestea se transmit către headquarter-ul din UJIR. Headquarter-ul
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verifică, retrimite (rejectează) către supervizori sau validează interviurile. Supervizorii vor trimite
recenzorilor chestionarele în cazul în care sunt greșite, în vederea corectării lor.
Modalitatea de lucru este aceeași la supervizori și headquarteri; diferența este că supervizorii
primesc interviurile direct de la recenzori, iar headquarterul le primește de la supervizori.
Headquarterii din UJIR vor aproba numai interviurile validate de către supervizori.

Figura 4 Fluxul de validare al datelor la nivel UJIR
Lista de reguli verifică un număr semnificativ de condiţii logice care au în vedere:
-

prezenţa sau absenţa răspunsurilor la variabilele de bază;

-

corelarea logică dintre răspunsurile la unele variabile;

-

prezenţa valorilor aberante sau neobişnuite;

-

limitele normale pentru variabilele cantitative;

-

corelarea logică dintre răspunsurile la variabile cuprinse în diferite secțiuni ale
chestionarului de recensământ (de exemplu, între informaţia legată de starea civilă de
facto sau de jure şi existenţa soţului/ partenerului în aceeaşi gospodărie) etc.
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Al treilea set de condiții de control logic se va aplica înregistrărilor individuale după cele două
etape de colectare a datelor, în faza de validare a acestora la nivelul INS.
După introducerea datelor în baza de date şi realizarea imputărilor necesare, se va trece la o
nouă etapă de validare, pe întregul set de înregistrări (colectate direct sau indirect).
Aceasta validare va avea în vedere și asigurarea coerenței rezultatelor obținute cu informații
statistice similare din alte surse exterioare recensământului.
•

Imputarea de element (parţială)

Principiul de bază pe care se bazează imputarea parţială este acela de folosire a celei mai bune
surse şi a celui mai potrivit proxy pentru informaţia lipsă. De aceea, imputarea parţială poate fi
clasificată în două mari categorii:
A. Unele variabile se vor imputa din sursele administrative de date unde se regăsesc;
B. A doua categorie se referă la imputări statistice. În funcţie de tipul de variabilă, se vor aplica
următoarele metode de imputări parţiale:
•

metoda donorului - pentru variabilele referitoare la indivizi;

•

metoda celei mai frecvente valori întâlnită în celula din care face parte o anumită
înregistrare - pentru variabilele calitative referitoare la locuinţe;

•

metoda mediei celulei din care face parte o anumită înregistrare - pentru variabilele
cantitative referitoare la locuinţe.

Corecţiile automate ce urmează a fi aplicate vor avea în vedere rezolvarea unor inconsistenţe
între variabile, precum:
-

vârsta – nivelul şcolii de cel mai înalt grad absolvită – statutul activităţii curente;

-

ocupaţie – activitatea economiei naţionale;

-

vârsta – nivelul şcolii urmate în prezent – nivelul şcolii de cel mai înalt grad absolvită;

-

vârsta – sex – starea civilă legală;

-

vârsta – numărul de copii născuţi-vii etc.

Datorită caracterului special al unor variabile sau a inexistenţei informaţiilor în sursele
administrative utilizate pentru colectarea indirectă a datelor, vor rămâne neimputate parţial
(răspunsurile vor fi grupate în categoria “Informaţie nedisponibilă”) următoarele variabile:
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1. În Secțiunea pentru recenzarea persoanei: anul constituirii uniunii consensuale, numărul de
copii născuţi de o femeie, etnia, limba maternă, religia
2. În Secțiunea pentru recenzarea locuinței și clădirii: forma de proprietate a locuinţei,
numărul de camere folosite pentru scopuri profesionale, dotarea locuinţei cu instalaţie de aer
condiţionat, materialul de construcţie al pereţilor exteriori ai clădirii

1.7 Agregarea datelor
Agregarea datelor reprezintă setul de operațiuni care se aplică asupra micro-datelor în vederea
obținerii rezultatelor recensământului populației și locuințelor.
Agregarea datelor se realizează pe baza unor condiții de prelucrare automată a datelor pentru
fiecare machetă de tabel predefinită.
Machetele de tabele au fost proiectate astfel încât să răspundă următoarelor scopuri:
-

prezentarea indicatorilor statistici de recensământ pentru runda 2021

-

acoperirea nevoilor de informație statistică a utilizatorilor de date

-

asigurarea continuității seriilor de timp ale indicatorilor de recensământ

-

asigurarea comparabilității indicatorilor statistici de la o runda de recensământ la alta

-

asigurarea comparabilității între datele de recensământ și cele care se produc în mod
curent în perioadele intercenzitare

-

prevenirea divulgării informațiilor individuale

Indicatorii vor fi agregați pe următoarele dezagregări cu caracter general: categorii de localități
(medii de rezidență), macro-regiuni, regiuni de dezvoltare, județe, sexe și grupe de vârstă.
Protecția împotriva divulgării informațiilor individuale
Recensământului populației și locuințelor runda 2021

(Metode

SDC)

în

cazul

Un principiu de bază al statisticii este cel potrivit căruia datele nu se pot disemina decât în formă
agregată, nefiind permisă diseminarea unor informații individuale sub nici o formă.
În procesul de prelucrare automată a datelor există riscul ca rezultatele prelucrării (în principal
tabelele cu rezultate) să permită divulgarea unor date cu caracter individual, risc ce poate
conduce, prin coroborarea datelor statistice cu alte detalii (adresă, ocupație, loc de muncă etc.),
la obținerea unor informații despre o anumită persoană. Acest posibil risc trebuie înlăturat în etapa
de prelucrare a rezultatelor recensământului (ca în cazul oricărei cercetări statistice). Protecția se
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realizează prin aplicarea unor metode de prevenire a divulgării informațiilor individuale 6. Metodele
existente acționează astfel încât unitățile de observare să nu poată fi identificate prin intermediul
informației statistice care se diseminează și, totodată, pierderea de informație statistică să fie
minimă.
Metodele de protecție, numite în continuare metode SDC, ce urmează a se aplica datelor de
recensământ pentru runda 2021 iau în considerare constrângerile specifice, recomandările
Eurostat și exemplele de bună practică ale altor state membre.
Alegerea uneia sau alteia dintre metode depinde de efectele pe care aceasta le genereaza, gradul
de protectie oferit si cantitatea de informatie care se pierde prin aplicarea respectivei metode.
Metodele SDC pot fi:
•

pre-tabulare - se aplică microdatelor

•

post-tabulare - se aplica direct tabelelor / datelor de tip grid.

O altă clasificare a metodelor de protecție este următoarea:
•

Metode SDC non-perturbative

•

Metode SDC perturbative

1.7.1. Caracteristici generale ale metodelor de protecție
Metodele non-perturbative nu modifică datele inițiale. De multe ori ele suprimă celulele / datele
din tabel sau restrâng unele categorii de variabile într-una singură. Riscul de divulgare a datelor
poate fi redus prin aplicarea unei metode non-perturbative însă se poate întâmpla ca acestea să
reducă drastic conținutul de date, ducând la pierderi inutile de informații.
Metodele non-perturbative pot determina ca tabelele să rămână adiționale, dar este foarte dificil
să se mențină consistența între seturile uriașe de date. Totuși, lipsa de coerență poate duce la
riscuri de divulgare.

6

Conform Regulamentului de Punere în aplicare (UE) 2017/881 al Comisiei din 23 mai 2017 de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al
locuințelor, în ceea ce privește modalitățile și structura rapoartelor de calitate, precum și formatul tehnic pentru
transmiterea datelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2010, prin „controlul divulgării datelor statistice” se
înțelege ansamblul metodelor și procedeelor puse în aplicare pentru minimizarea riscului de divulgare a datelor referitoare la
unități statistice individuale atunci când se publică informații statistice. Aceste metode sunt recunoscute drept metode de SDC
(Statistical Disclosure Control).
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Cele mai cunoscute metode non-perturbative sunt suprimarea celulelor și recodificarea.
Suprimarea celulelor poate duce la lipsa datelor din seriile de timp ale recensământului, deoarece
în special suprimările secundare sunt susceptibile a fi diferite în momente de timp diferite.
Recodificarea presupune ca mai multe categorii ale unei variabile categoriale să fie asimilate
într-una singură, adică formatul tabelelor protejate poate diferi de cel al tabelelor originale.
Metodele perturbative modifică ușor și în mod deliberat datele. Pierderea informațiilor cauzate
de o metodă perturbativă poate fi adesea menținută la un nivel mai redus decât cel cauzat de o
metodă non-perturbativă.
Multe metode perturbative nu modifică structura datelor. Exemple de metode perturbative sunt
schimbul de informații sau adăugarea de zgomot aleatoriu (eng. Random noise). O cerință
generală pentru o metodă perturbativă este ca efectele sale asupra datelor să nu afecteze
calitatea datelor. În special, efectele ar trebui să fie mult mai mici decât efectul modificărilor din
cadrul unei populații care au loc pe parcursul unui deceniu. Prin urmare, efectul unei metode
perturbative adecvate asupra unei serii cronologice de recensământ ar trebui să fie neglijabil.
O metodă SDC fiabilă trebuie să aibă următoarele caracteristici:
1. O metodă SDC fiabilă nu ar trebui să schimbe structura tabelelor.
2. Metoda ar trebui să conducă la o pierdere de informații minimă.
3. Ar trebui să poată fi aplicată de mai multe state, cu o modificare minimă a parametrilor.
Exemplele de bune practici din domeniul metodelor SDC indică faptul că metodele perturbative
sunt superioare metodelor non-perturbative.
O cerință indirectă care derivă din necesitatea de asigurare a comparabilității rezultatelor
recensămintelor realizate în runda 2021 în toate statele membre ale UE în baza cerințelor
regulamentului 763/2008 privind desfășurarea recensămintelor populației și locuințelor, este
aceea ca aplicarea metodelor SDC să nu conducă la imposibilitatea realizării unor comparații
între diferite state membre UE. Această cerință conduce la o micșorare a opțiunilor de alegere a
uneia sau mai multor metode SDC. Din această perspectivă, Oficiul de statistică al Uniunii
Europene – Eurostat nu recomandă aplicarea metodei recodificării sau metoda suprimării
celulelor de către statele membre UE.
Avantajele și dezavantajele specifice metodelor SDC sunt detaliate în tabelul de mai jos.
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Avantaje

Metode non-perturbative
Suprimarea celulelor

Recodificarea

Metode perturbative
Schimb direcționat

Zgomot aleatoriu

de înregistrări
Risc de divulgare

Da

Da

Da

Da

Adesea ridicată

Adesea ridicată

Poate fi minimizată

Poate fi minimizată

Da

Da

Da

Da

Greu de păstrat în

Poate păstra

Tabelele generate

Poate fi păstrată

cazul tabelelor de

consistența

din aceleași

atât consistența cât

microdate protejate

și aditivitatea

scăzut
Pierdere de
informație statistică
Păstrarea structurii
inițiale a datelor
Consistență

dimensiuni foarte mari

sunt consistente
Aditivitate

Majoritatea părților din

Poate fi aditivă

Tabelele generate

Poate fi păstrată

tabel rămân aditive,

din aceleași

atât consistența cât

dar se pierde o

microdate protejate

și aditivitatea

anumită aditivitate

sunt aditive

Metoda schimbului direcționat de înregistrări
Schimbul direcționat de înregistrări este o metodă pre-tabulară, fiind aplicată microdatelor.
Pentru fiecare nivel de UAT se determină din setul de microdate înregistrările de gospodării,
respectiv cele de persoane care au un risc ridicat de divulgare. Gospodăriei cu grad ridicat de
divulgare îi este asociată o altă gospodărie care se aseamănă (se potrivește) după anumite
variabile/caracteristici.
Variabile de asociere se aleg astfel încât să se mențină proprietățile analitice și pentru a minimiza
pe cât posibil deplasarea setului de microdate perturbate.
Schimbarea între ele a înregistrărilor va modifica unele dintre valorile variabilelor care diferă între
gospodării/ persoane. Variabilele care sunt schimbate sunt adesea variabile geografice
(teritoriale). Schimbarea înregistrărilor poate fi aleatorie sau direcționată. În cazul schimbului
aleatoriu de înregistrări, înregistrările de gospodării/ persoane care urmează să fie modificate
sunt selectate cu probabilitate egală, în timp ce în cazul schimbului direcționat de înregistrări se
determină înregistrările cu risc ridicat de divulgare și se selectează o pereche pentru fiecare dintre
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aceste înregistrări. Este important de reținut că schimbul de înregistrări se aplică microdatelor.
Prin urmare, cel puțin una dintre variabilele fiecărui tabel trebuie schimbată pentru a obține un
tabel perturbat care este diferit de cel original.
În cazul RPL2021, metoda se transpune utilizând variabilele geografice Județ, Municipiul / Orașul
/ Comuna și Localitatea componentă a municipiului/orașului/satul.
Metoda zgomotului aleatoriu
Zgomotul aleatoriu, ca metodă post-tabulară, este definit de distribuțiile de probabilitate a
zgomotului și de un mecanism de extragere din distribuțiile de zgomot. Varianta folosită de Oficiul
de Statistică al Australiei se bazează pe așa-numitele „cell keys7” pentru a se asigura că zgomotul
aleatoriu adăugat unei anumite celule va fi întotdeauna exact același, chiar dacă celula apare în
diferite tabele. O implementare a zgomotului aleatoriu, așa cum este prezentată în cele ce
urmează, poate implica trei „module”:
(1) Modulul cell-key (modulul cheii de celulă);
(2) Modulul pentru determinarea zgomotului pe baza cheii celulei și a matricei parametrilor de
distribuție a zgomotului;
(3) Modulul pentru restabilirea aditivității.
Primul modul impune consistența perturbației, al doilea determină proprietățile statistice ale
perturbației. Al treilea modul realizează aditivitatea hipercubului, dar ar putea afecta consistența.

1.7.2 Recomandări și bune pratici de protecție a datelor la nivel de grid
Rezultatele recensământului vor fi disponibile până la nivel detaliat în profil teritorial, și anume
până la nivel de UAT și de griduri (suprafață) de 1 km2. Cu cât nivelul de detaliare este mai mare,
cu atât riscul de divulgare de date individuale este mai ridicat și datele trebuie protejate. Protecția
datelor diseminate la nivel de grid reprezintă o provocare importantă pentru institutele de statistică
din Uniunea Europeană.
La nivel de grid, populația totală este considerată mai importantă decât defalcările. Populația
totală a unui grid înseamnă toate persoanele a căror reședință obișnuită, astfel cum este definită
la articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) 763/2008, se află în acel grid la data de referință a

7

Chei de celule
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recensământului. Prin urmare, populația totală nu ar trebui raportată drept confidențială (adică să
fie suprimată), în timp ce protecția datelor defalcate pe caracteristici pare adecvată. De
asemenea, pentru pătratele gridului este recomandată utilizarea combinației de schimb de date
și adăugare aleatorie de zgomot (prin metoda cell-key).
Faptul că datele la nivel de grid conțin informații netrunchiate face dificilă aplicarea unei strategii
bazate exclusiv pe metode non-perturbative.
Metoda cell-key perturbă unele observații non-0 în observații 0 și, posibil, de asemenea, unele 0
în non-0. În timp ce multe țări preferă să folosească doar primul tip (non-0 în 0), ambele tipuri
perturbă informațiile din grid-uri atunci când observațiile populației totale sunt perturbate.
Se recomandă să se semnaleze valorile populației totale observate, altele decât 0, ca „populate”
(iar valorile observate egale cu 0 nu ar trebui apoi marcate ca „populate”). Valorile observate sunt
valori numerice care reprezintă informații observate sau imputate, pe baza tuturor informațiilor
disponibile din RPL2021, în special înainte de aplicarea oricăror măsuri.
Informațiile la nivel de grid ale RPL2021 pot fi protejate corespunzător, reducându-se în același
timp pierderea de informații. Pentru informațiile din grid-uri, unele state au indicat că doresc să
utilizeze o singură metodă: fie schimbul direționat de înregistrări, fie metoda cell-key sau o altă
metodă. Acest lucru ar fi mai simplu, dar ar putea duce din nou la pierdere de informații. Statele
care nu utilizează o combinație de metode de control al divulgării statistice (SDC) pre și post
tabulare sunt sfătuite să folosească metoda cell-key dacă abordarea lor SDC trebuie să fie limitată
la o singură metodă.

1.7.3. Instrumente software pentru aplicarea metodelor SDC
În general, se recomandă ca numărul de variabile introduse în metodele de perturbare a datelor
în vederea asigurării confidențialității să fie de 2 până la 4. Cu cât se introduc mai multe variabile
în model, cu atât datele originale vor fi perturbate mai mult.
Aplicarea metodelor SDC se realizează prin rularea succesivă a aplicațiilor și ajustarea
parametrilor modelelor aflate la baza instrumentelor software până la obținerea unor rezultate
satisfăcătoare.
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În practică, pentru utilizarea metodelor SDC asupra datelor RPL2021 se va utiliza mediul de
programare R Project (R Core Team, 2017), cu pachetele specifice. Conform CRAN Task View
for Official Statistics8, următoarele pachete software au ca specific SDC:
• Pachetul sdcMicro (Templ M, Kowarik A, Meindl B, 2015) poate fi utilizat pentru
anonimizarea datelor, adică pentru generarea de fișiere de uz public și științific.
Implementează o gamă largă de metode pentru anonimizarea variabilelor categoriale și
continue. Pachetul are implementată și o interfață grafică pentru utilizatori.
• Pachetul sdcTable (Meindl B 2021) poate fi folosit pentru a furniza date tabulare
confidențiale (ierarhice). Include tehnicile HITAS și HYPERCUBE și folosește pachete
de programare liniară (Rglpk și lpSolveAPI) pentru rezolvarea unui număr consistent de
programe liniare. O interfață grafică pentru utilizatori a pachetului sdcTable este
furnizată de pachetul easySdcTable (Øyvind Langsrud, 2021)
• Pachetul sdcSpatial (Edwin de Jonge, Peter-Paul de Wolf, Sapphire Han, 2019) poate
fi folosit pentru a suprima celulele raster dintr-o hartă. Acest lucru este util atunci când
trasați date bazate pe raster pe o hartă.
• Pachetul sdcHierarchies oferă metode pentru a genera, modifica, importa și converti
ierarhii grupate care sunt adesea folosite la definirea intrărilor pentru metodele SDC.
• Pachetul SmallCountRounding poate fi utilizat pentru a proteja tabelele de frecvență
prin rotunjirea celulelor interne necesare, astfel încât clasificările încrucișate care
urmează să fie publicate să fie sigure.
Dintre acestea, sdcMicro este cel mai consacrat și utilizat și, prin urmare, este recomandată
utilizarea lui pentru datele RPL2021.
Protecția datelor de recensământ este responsabilitatea statelor membre UE și, în pofida
cerințelor de armonizare a prezentării datelor în vederea asigurării comparabilității internaționale,
metodele și abordările SDC aplicate la nivelul statelor membre diferă considerabil. De aceea este
deosebit de important ca la diseminarea datelor să se descrie utilizatorilor metodele utilizate,
inclusiv menționarea faptului că datele nu sunt cele originale, ci au fost produse statistic și
afectate de diverse modele, dar păstrând calitatea. Important este ca parametrii utilizați în
modelele SDC să nu fie divulgați utilizatorilor datelor, deoarece pot fi aplicate metode de revenire
parțială la datele originale.

8

https://cran.r-project.org/web/views/OfficialStatistics.html
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1.8 Diseminarea rezultatelor
Diseminarea rezultatelor recensământului se va realiza în mai multe etape și prin mai multe
mijloace de diseminare.
Rezultatele recensământului populației și locuințelor – runda 2021 (RPL2021) se vor publica ca:
-

rezultate provizorii - se vor disemina la data de 30 decembrie 2022

-

rezultate definitive - se vor disemina etapizat, începând cu data de 30 decembrie 2023

Forme de diseminare a rezultatelor recensământului
Rezultatele recensământului se vor disemina în mai multe forme, cum sunt:
➢ comunicate de presă – se vor da publicității următoarele Comunicate de presă referitoare
la rezultatele recensământului:
- Recensământul populației și locuințelor runda 2021- rezultate provizorii
- Recensământul populației și locuințelor runda 2021- rezultate definitive
➢ publicație tipărită – se va elabora și tipări publicația “Recensământul populației și
locuințelor din România, runda 2021 - rezultate sintetice”
➢ raport de calitate al RPL 2021 – în conformitate cu cerinţele Regulamentului nr. 2017/881
➢ tabele cu date agregate – se vor publica doar electronic, pe site-ul recensământului
- tabele cu rezultatele provizorii ale RPL2021 - lista indicatorilor ce vor fi diseminați în
tabelele cu rezultate provizorii este prezentată în Anexa 1
- tabele cu rezultate definitive ale RPL2021 - lista indicatorilor ce vor fi diseminați în tabelele
cu rezultate definitive este prezentată în Anexa 2
➢ rezultatele recensământului prezentate în formatul European standardizat prevăzut de
Regulamentul (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referință și a
programului de date statistice și de metadate privind recensământul populației și al locuințelor
prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului – vor fi
disponibile începând cu luna martie 2024
➢ hărți cuprinzând date la nivel de grid de 1 km2 privind următorii indicatori:
-

Populația rezidentă – total

-

Populația rezidentă de sex masculin

-

Populația rezidentă de sex feminin

-

Populația rezidentă în vârstă de 0-14 ani

-

Populația rezidentă în vârstă de 15-64 ani
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-

Populația rezidentă în vârstă de 65 ani și peste

-

Populația rezidentă ocupată

-

Populația rezidentă – persoane născute în România

-

Populația rezidentă – persoane născute în alt stat membru UE

-

Populația rezidentă – persoane născute în alt stat în afara UE

-

Populația rezidentă – persoane care nu și-au schimbat locul de reședință obișnuită

-

Populația rezidentă – persoane care și-au schimbat locul de reședință obișnuită în
interiorul României

-

Populația rezidentă – persoane care nu și-au schimbat locul de reședință obișnuită în
afara României
➢ prelucrări speciale – se vor realiza pentru prelucrarea datelor ca răspuns la solicitări ale
utilizatorilor care se referă la agregări de date în alte formate decât cele deja realizate.
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Anexa 1
Lista indicatorilor ce vor fi prezentați ca rezultate provizorii ale
Recensământului populației și locuințelor runda 2021

1. Populaţia la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002, 2011 și 2021
2. Populaţia rezidentă pe sexe şi grupe de vârstă
3. Populaţia rezidentă după starea civilă
4. Populaţia rezidentă după etnie
5. Populaţia rezidentă după limba maternă
6. Populaţia rezidentă după etnie şi limba maternă
7. Populaţia rezidentă după religie
8. Populaţia rezidentă după etnie şi religie
9. Populaţia rezidentă de 10 ani şi peste după nivelul de educaţie absolvit
10. Populaţia rezidentă de 10 ani şi peste pe după etnie şi nivelul de educaţie absolvit
11. Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste după nivelul de educaţie urmat
12. Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste după etnie și nivelul de educaţie urmat
13. Populaţia rezidentă după statutul activității curente
14. Populaţia rezidentă după locul nașterii
15. Persoane care şi‐au schimbat reşedința după reşedința anterioară
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Anexa 2
Lista indicatorilor ce vor fi diseminați în tabelele cu rezultate definitive ale
Recensământului populației și locuințelor runda 2021

I. POPULAŢIA REZIDENTĂ (REZIDENTĂ) – STRUCTURA DEMOGRAFICĂ
1.
2.
3.

Populația la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002, 2011 şi 2021
Structura populației rezidente pe sexe şi grupe de vârstă
Populaţia rezidentă pe sexe şi grupe de vârstă

4.

Populația rezidentă după domiciliu

5.

Populația rezidentă după locul naşterii

6.

Populația rezidentă după țara de naştere

7.
8.

Populația rezidentă după domiciliu şi locul naşterii
Populația rezidentă după locul de domiciliu şi cel în care s‐a născut

9.

Populația rezidentă după starea civilă

10.

Populația rezidentă după starea civilă și domiciliu

11.

Populația rezidentă feminină de 15 ani şi peste după anul naşterii şi numărul copiilor născuți‐vii

12.

Populația rezidentă feminină de 15 ani şi peste după starea civilă, nivelul de educație al
instituției de învățământ absolvite şi numărul copiilor născuți‐vi

13.

Populația rezidentă feminină de 15 ani şi peste la prima căsatorie pe vârste, după vârsta la
data căsătoriei şi numărul copiilor născuți‐vii

14.

Populația rezidentă feminină de 15 ani şi peste la prima căsătorie după anul încheierii căsătoriei
şi numărul copiilor născuți‐vii

15.

Femei de 15 ani şi peste căsătorite după durata căsătoriei

16.

Femei de 15 ani şi peste care trăiesc în uniune consensuală după durata uniunii

17.

Populația rezidentă după cetățenie

18.

Populația rezidentă de cetățenie română după statutul activității curente şi țara de naştere

19.

Cetățeni străini veniți în România pentru cel puțin 12 luni după statutul activității curente

20.

Cetățeni străini de 10 ani şi peste veniți în România pentru cel puțin 12 luni după nivelul de
educație al instituției de învățământ absolvite şi țara de cetățenie

21.

Persoane care şi‐au schimbat reşedința după județul de reşedință şi județul ultimei reşedințe
anterioare

22.

Persoane care şi‐au schimbat reşedința pe grupe de vârstă la data stabilirii în localitatea de
reşedință şi perioada stabilirii în această localitate

23.

Persoane care şi‐au schimbat reşedința după reşedința anterioară

24.

Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate după motivul stabilirii în
România şi grupa de vârstă avută la data schimbării reşedinței
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25.

Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate după țara de proveniență şi perioada
stabilirii reşedinței în România

26.

Persoane temporar absente plecate în țară sau în străinătate

27.

Persoane temporar absente după județul de destinație

28.

Persoane temporar absente după perioada pentru care sunt plecate şi motivul absenței

29.

Persoane temporar absente plecate în străinătate după țara de destinație

30.

Persoane temporar absente plecate în străinătate după nivelul de educație absolvit şi motivul
absenței

31.

Populaţia rezidentă de 10 ani şi peste după nivelul de educaţie absolvit

32.

Persoane care au diplomă de masterat după domeniul de studii

33.

Persoane care au diplomă de doctorat după domeniul de studii

34.

Populația rezidentă de 10 ani şi peste după nivelul de educație absolvit şi statutul activității
curente

35.

Populația rezidentă de 10 ani şi peste analfabetă după etnie şi statutul activității curente

36.

Populația rezidentă de 6 ani şi peste care urmează o instituție de învățământ după nivelul de
educație urmat

37.

Populația rezidentă pe vârste şi ani de naştere

38.

Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate după țara de proveniență

39.

Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate după țara de proveniență şi
durata de reşedință în România

40.

Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate după etnie şi perioada stabilirii
reşedinței în România

41.

Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate după țara de proveniență

42.

Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate după țara de proveniență şi durata de
reşedință în România

43.

Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate, după etnie şi perioada stabilirii
reşedinței în România

44.

Persoane temporar absente plecate în țară după perioada pentru care sunt plecate şi motivul
absenței

45.

Persoane temporar absente plecate în străinătate după țara de destinație şi motivul absenței

46.

Persoane temporar absente plecate în străinătate după țara de destinație şi perioada pentru
care sunt plecate

II. POPULAŢIA REZIDENTĂ (REZIDENTĂ) – STRUCTURA ETNICĂ ŞI CONFESIONALĂ
1.

Populaţia după etnie la recensămintele din perioada 1930-2011

2.

Populaţia rezidentă după etnie

3.

Populaţia rezidentă după limba maternă
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4.

Populaţia rezidentă după religie

5.

Populaţia rezidentă după etnie şi religie

6.

Populaţia rezidentă după starea civilă şi etnie

7.

Populaţia rezidentă după statutul activităţii curente şi etnie

8.

Populaţia rezidentă după starea civilă şi religie

9.

Populaţia rezidentă feminină de 15 ani şi peste după etnie şi numărul copiilor născuţi-vii

10.

Populaţia rezidentă feminină de 15 ani şi peste după etnie, starea civilă şi numărul copiilor
născuţi-vii

11.

Populaţia rezidentă feminină de 15 ani şi peste după starea civilă, religie şi numărul copiilor
născuţi-vii

12.

Populaţia rezidentă de 10 ani şi peste după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de
învăţământ absolvite

13.

Populaţia rezidentă de 10 ani şi peste după religie şi nivelul de educaţie al instituţiei de
învăţământ absolvite

14.

Populaţia rezidentă de 10 ani şi peste analfabetă după etnie

15.

Populaţia rezidentă de 6 ani şi peste după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ
urmate

16.

Populaţia rezidentă după statutul activităţii curente şi religie

17.

Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi grupe de ocupaţii

18.

Populaţia rezidentă ocupată după etnie și activităţi ale economiei naţionale

19.

Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi statutul profesional

20.

Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi localizarea geografică a locului de muncă

21.

Şomeri după etnie

III. POPULAŢIA REZIDENTĂ (REZIDENTĂ) – STRUCTURA SOCIAL – ECONOMICĂ
1.

Populaţia rezidentă activă şi inactivă

2.

Populaţia rezidentă după statutul activităţii curente și domiciliu

3.
4.

Populaţia rezidentă după statutul activităţii curente și starea civilă
Populaţia rezidentă feminină de 15 ani şi peste după statutul activităţii curente, starea civilă şi
numărul copiilor născuţi-vii

5.

Populaţia rezidentă feminină de 15 ani şi peste activă după statutul profesional şi numărul copiilor
născuţi-vii

6.

Populaţia rezidentă ocupată după grupa de ocupaţii

7.

Populaţia rezidentă ocupată după activitatea economiei naţionale
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8.

Populaţia rezidentă ocupată după statutul profesional

9.

Populaţia rezidentă ocupată după nivelul de educaţie absolvit

10.

Populaţia rezidentă ocupată după grupe de ocupaţii și nivelul de educaţie absolvit

11.

Populaţia rezidentă ocupată după statutul profesional și nivelul de educaţie absolvit

12.

Populaţia rezidentă ocupată după statutul profesional și grupe de ocupaţii

13.

Populaţia rezidentă ocupată după nivelul de educație absolvit și activităţi ale economiei
naţionale

14.

Populaţia rezidentă ocupată după activităţi ale economiei naţionale şi grupe de ocupaţii

15.

Populaţia rezidentă ocupată după statutul profesional și activităţi ale economiei naţionale

16.

Populaţia rezidentă ocupată după localizarea geografică a locului de muncă

17. Populaţia rezidentă ocupată după localizarea geografică a locului de muncă și grupe de
ocupaţii

18. Populaţia rezidentă ocupată după localizarea geografică a locului de muncă și activităţi ale
economiei naţionale

19. Populaţia rezidentă ocupată după localizarea geografică a locului de muncă și statutul
profesional
20.

Populaţia rezidentă ocupată după grupe de ocupaţii și durata efectivă a săptămânii de lucru în
activitatea principală

21.

Populaţia rezidentă ocupată după activităţi ale economiei naţionale și durata efectivă a
săptămânii de lucru în activitatea principală

22.

Populaţia rezidentă ocupată după statutul profesional şi durata efectivă a săptămânii de lucru
în activitatea principală

23.

Persoane care lucrează în activităţi secundare după durata efectivă a săptămânii de lucru în
activităţi secundare

24.

Şomeri după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite

25.

Persoane după măsura în care au fost afectate de pandemia de coronavirus (covid 19)

IV. CLĂDIRI, LOCUINŢE, GOSPODĂRII
1.

Clădiri, locuinţe, camere de locuit şi suprafaţa camerelor de locuit
1

2.
3.

Alte
2 unităţi de locuit
Spaţii colective de locuit după numărul de locuri
3

4.

Spaţii colective de locuit după amplasarea şi localizarea clădirilor
4

5.

Clădiri după forma de proprietate
5

6.

Clădiri în care se află locuinţe după tipul clădirii şi materialul de construcţie al pereţilor exteriori
6

7.

Clădiri în care se află locuinţe după tipul clădirii şi dotarea cu racorduri şi instalaţii

8.

Clădiri rezidenţiale după perioada construirii
7
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9.

Clădiri rezidenţiale după tipul clădirii, perioada construirii şi materialul de construcţie al pereţilor
exteriori

10.

Clădiri rezidenţiale după tipul clădirii, forma de proprietate şi materialul de construcţie al
pereţilor exteriori ai clădirii

11.

Clădiri rezidenţiale după numărul de etaje din clădire
8

12.

Locuinţe convenţionale după tipul clădirii și forma de proprietate

13.

Locuinţe convenţionale după perioada construirii clădirii şi materialul de construcţie al pereţilor
exteriori ai clădirii

14.

Locuinţe convenţionale după numărul şi suprafaţa camerelor

15.

Locuinţe convenţionale după materialul din care este confecţionată tâmplăria ferestrelor şi
modalităţi de reabilitare termică

16.

Locuinţe convenţionale reabilitate termic după numărul camerelor, pe forme de proprietate
1

17.

Locuinţe convenţionale după tipul clădirii, numărul camerelor, felul şi amplasarea principalelor
1
dependinţe

18.

Locuinţe convenţionale după tipul clădirii şi dotarea cu instalaţii şi dependinţe

19.

Locuinţe convenţionale după combustibilul folosit pentru gătit
1

20.

Locuinţe convenţionale după modul de încălzire al locuinței

21.

Locuinţe convenţionale ocupate după numărul camerelor şi numărul persoanelor care ocupă
locuinţa

22.

Locuinţe convenţionale ocupate după numărul camerelor şi suprafaţa camerelor care revine pe
o persoană

23.

Locuinţe convenţionale ocupate după numărul camerelor, numărul gospodăriilor şi al
persoanelor care ocupă locuinţa

24.

Locuinţe convenţionale ocupate după dotarea cu instalaţii şi dependinţe și forma de proprietate

25.

Locuinţe convenţionale ocupate după numărul camerelor de locuit, forma de proprietate şi titlul
sub care este deţinută locuinţa

26.

Locuinţe convenţionale ocupate după numărul şi suprafaţa camerelor

27.

Locuinţe convenţionale ocupate după suprafaţa camerelor de locuit, numărul gospodăriilor şi
al persoanelor care ocupă locuinţa

28.

Locuinţe convenţionale după tipul clădirii şi poziţia locuinţei în clădire

29.

Locuinţe convenţionale neocupate după statutul locuinţei

30.

Gospodării pe tipuri şi gospodării familiale după numărul nucleelor şi numărul persoanelor care
le alcătuiesc

31.

Persoane din gospodăriile populaţiei după statutul activităţii curente şi statutul profesional

32.

Gospodării ale populaţiei după numărul persoanelor şi al generaţiilor

33.

Gospodării ale populaţiei după numărul persoanelor şi al relaţiilor de rudenie între acestea

34.

Gospodării ale populaţiei pe tipuri, după etnia capului gospodăriei
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35.

Gospodării din locuinţe după etnia capului gospodăriei, numărul persoanelor şi suprafaţa
camerelor pe o persoană

36.

Gospodării ale populaţiei din locuinţe după dotarea locuinţei cu instalaţii şi dependinţe şi etnia
capului gospodăriei

37.

Gospodării familiale după etnia capului gospodăriei, numărul copiilor şi al copiilor întreţinuţi
2

38.

Gospodării ale populaţiei după statutul activităţii curente a capului gospodăriei şi numărul
2
persoanelor care le alcătuiesc

39.

Gospodării ale populaţiei al căror cap de gospodărie este persoană ocupată după statutul
profesional al capului gospodăriei şi numărul persoanelor care le alcătuiesc

40.

Gospodării ale populaţiei după statutul activităţii curente a capului gospodăriei, numărul
2
persoanelor, al celor active şi al salariaţilor din gospodărie

41.

Capi de gospodărie după numărul persoanelor din gospodărie
2

42.

Gospodării familiale după tipurile de nuclee și numărul copiilor
2

43.

Gospodării familiale după numărul copiilor şi existenţa copiilor cu vârsta sub 25 ani
2

44.

Gospodării familiale cu copii după statutul activităţii curente a capului gospodăriei, numărul
2
persoanelor active, numărul copiilor şi al copiilor întreţinuţi

45.

Nuclee familiale după etnia persoanelor care le alcătuiesc

46.

Nuclee familiale după religia persoanelor care le alcătuiesc
3

47.

Nuclee familiale după statutul activităţii curente a capului nucleului, numărul copiilor, numărul
3
persoanelor întreţinute şi al celor active

48.

Nuclee familiale după statutul activităţii curente a capului nucleului şi numărul copiilor

49.

Persoane
care alcătuiesc nuclee familiale după statutul activităţii curente şi statutul profesional
3

50.

Gospodării din locuinţe conventionale după statutul activităţii curente a capului gospodăriei,
3
numărul persoanelor, modul de ocupare a locuinţei şi suprafaţa camerelor de locuit ce revine
pe o persoană

51.

Gospodării din locuinţe convenţionale după titlul sub care este deţinută locuinţa, numărul
persoanelor care le alcătuiesc şi al persoanelor întreţinute

52.

Gospodării instituţionale după tipul spaţiului colectiv de locuit în care sunt situate
3
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