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CCRPL2021 

 

MINUTA 

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

din data de 16 iunie 2022, ora 10.00, desfăşurată la sediul I.N.S. și în regim de video-conferinţă 

 

I. Scopul întâlnirii: 

Prezentarea stadiului actual, respectiv ritmul foarte slab de recenzare și măsurile care trebuie luate 
pentru ca recenzorii să intre pe teren și să colecteze datele de recensământ, pentru ca cetățenii să 
deschidă ușa/poarta și să răspundă la întrebările puse de recenzor pentru recensământ. 

 

II. Participanţi: 

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

• Lista completă a participanţilor este prezentată în Anexă. 
 

III. Cuvântul de deschidere a lucrărilor CCRPL2021: 

Ședința a fost deschisă de către Dl. Tudorel ANDREI, vicepreşedinte CCRPL2021, care a adresat un 
cuvânt de "Bun venit" tuturor participanţilor, a făcut o prezentare a scopului ședinței și a subliniat 
importanța etapei în care se află recensământul la data de 16 iunie a.c.. Ne aflăm în etapa de 
colectare prin metoda CAPI, în care recenzorii completează chestionarele electronice prin interviu 
față-în-față cu persoanele care nu s-au autorecenzat. 

S-a constatat cvorumul de ședință – 17 membri prezenți din 25 membri ai CCRPL2021. 

 

IV.Discuţii şi măsuri: 

 

Dl. Tudorel ANDREI a subliniat faptul că etapa de auto-recenzare a reprezentat o reușită, prin numărul 
mare de chestionare finalizate.  

Etapa a doua a recensământului nu se desfășoară în ritmul dorit, probleme mari înregistrându-se în 
orașele mari (Timișoara, Iași, Cluj, Constanța) și mai ales în București, unde s-au autorecenzat un 
număr de 800 mii persoane, dar mai sunt de recenzat circa 1 milion de persoane. 

În continuare Dl. Tudorel ANDREI a prezentat clasamentul județelor după procentul total de 
autorecenzare și recenzare, cumulat până la data de 15 iunie a.c., evidențiind județele fruntașe 
(Botoșani – 71%, Harghita – 68%, Covasna - 66% etc.) și pe cele în care este necesar ca, prin 
intermediul prefecturilor, cetățenii să fie stimulați să accepte vizita recenzorilor. 
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S-a precizat faptul că, deși nu trebuie insistat pe faptul că se pot aplica amenzi în cazul persoanelor 
care refuză să participe la recensământ, posibilitatea de a aplica amenzi nu trebuie ignorată total 
deoarece, pentru unele persoane, aceasta poate reprezenta singurul stimulent de a primi vizita 
recenzorilor, în cazul în care celelalte argumente de ordin legislativ sau cetățenesc nu funcționează. 

Dl. Tudorel ANDREI a invitat membri CCRPL2021 să formuleze propuneri de acțiuni sau măsuri care 
să conducă la creșterea ritmului zilnic de recenzare, astfel încât acțiunea de colectare a datelor de 
recensământ să se încheie la data planificată, prin recenzarea (prin autorecenzare sau recenzare) 
întregii populații rezidente. 

Domnul Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, a propus să se plece de la 
metode de motivare a primarilor. O metodă poate fi afișarea pe site-ul fiecărei prefecturi a situației 
la zi a recenzării din fiecare UAT. O altă propunere a fost transmiterea către populație a unui mesaj 
de participare la recensământ prin sistemul RO-alert.  

Dl. Tudorel ANDREI a făcut următoarele precizări suplimentare: 

• cele 2 milioane de chestionare care nu au fost validate în etapa de auto-recenzare care 
reprezintă diferența dintre numărul total de chestionare recepționate și numărul de 
chestionare valide la nivel de persoană conține 3 categorii: a) chestionare aferente locuințelor 
secundare neocupate (pentru care nu trebuia completată Secțiunea pentru recenzarea 
persoanei), b) chestionare invalidate din cauza necompletării răspunsurilor la toate 
întrebările și c) chestionare multiple (completate de mai multe ori pentru aceeași persoană); 

• există o serie de persoane care s-au autorecenzat atât la adresa de domiciliu, cât și la cea de 
reședință obișnuită; 

• în etapa de recenzare, în cazul unor situații de refuz al persoanelor de a participa la 
recensământ sau de obstrucționare a activității recenzorului, este firesc să se aplice procedura 
de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor conform prevederilor O.U.G. nr. 
19/2020 cu modificările și completările ulterioare; 

Este imperios necesar ca administrația publică locală să se implice în desfășurarea recensământului 
prin asigurarea numărului necesar de recenzori și în mobilizarea populației în vederea acceptării 
interviurilorfață-în-față cu recenzorii, dar fiind faptul că rezultatele acestui recensământ vor fi foarte 
utile atât factorilor de decizie de la nivel central, cât și celor de la nivel local. 

Se recomandă ca fiecare instituție publică să popularizeze și să încurajeze proprii salariați să lucreze 
ca recenzori, ținând cont de faptul că există, în legislația de recensământ, excepții pentru funcționarii 
publici, cei din primării etc. în ceea ce privește incompatibilitățile, aceștia putând desfășura activitate 
la recensământ. 

Coordonatorii UAT și recenzorii șefi trebuie să meargă pe teren în locul recenzorilor lipsă și să 
recenzeze populația. Este absolut necesară găsirea unei soluții rapide pentru municipiul București 
unde deficitul de recenzori este de cca. 1000 persoane. 

Dna. LACZIKO Eniko Katalin, secretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice, a ridicat 
problema unor aspecte tehnice care îngreunează munca recenzorilor. 

Dl. Tudorel ANDREI a precizat faptul că există probleme unele localități care nu au nume de străzi și 
numere administrative, fapt ce a îngreunat alocarea unei părți din populația autorecenzată pe 
sectoare de recensământ. Aceasta a determinat ca situațiile privind autorecenzarea să nu fie extrem 
de exacte. S-a preferat varianta în care unele persoane care s-au autorecenzat să fie contactate de 
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către recenzori, decât de a ne afla în situația de a nu recenza întreaga populație rezidentă. 
Deasemenea, o parte semnificativă de populație locuiește la o adresă care nu este consemnată in 
documente sau în baze de date administrative. 

Dl. Istvan HORVATH, preşedinte ISPMN, a întrebat de ce recenzorii nu sunt plătiți pentru fiecare vizită 
făcută la o adresă deoarece uneori trebuie să revină ca să poată desfășura interviurile față-în-față. 
Domnia sa a sugerat ca studenții care se află în această perioadă în practică, să fie atrași să lucreze 
ca recenzori. Trebuie avute în vedere rețelele universitare pentru recrutarea recenzorilor deoarece 
universitățile au acest target de a lucra cu societatea civilă. 

Plata recenzorilor se realizează în funcție de numărul secțiunilor completate din chestionare 
deoarece recensământul este o cercetare exhaustivă la care participarea este obligatorie. 

 

V.Concluzii 

INS încurajează ministerele și instituțiile din sectorul bugetar de a adresa mesaje de mobilizare a 
salariaților din administrația publică centrală și locală, precum și a celor din instituțiile bugetare (din 
domeniul sănătății, educației etc.) cu îndemnul ca salariații acestora să lucreze ca recenzori. INS va 
transmite adrese principalelor ministere pe acest subiect. 

Situația zilnică a recenzării va fi publicată pe site-urile prefecturilor. 

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

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

Lista membrilor CCRPL2021 și a participanţilor la şedinţa din data 16.06.2022,  
începând cu ora 10.00, desfăşurată la sediul I.N.S. și în regim de video-conferinţă 

Nr. 
crt. 

                             Nume şi prenume Funcţia în cadrul 
CCRPL 

Mod de 
participare 

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

secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv cu drept de semnătură) 

Preşedinte prin reprezentant 

2. Tudorel ANDREI  - Preşedinte INS Vicepreşedinte în sală 

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

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

5. Vicepreşedinte INS Secretar  

6. Romi MIHĂESCU -  Secretar General INS Secretar Webex  

7. Mihnea Claudiu DRUMEA - Secretar de stat MMPS Membru  

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

 

9. 

Janina SITARU – Secretar de Stat pentru Relații Interinstituționale MAE Membru  prin reprezentant 

Bogdan FILIP – director general MAE Membru supleant  

Georgiana MATEI – expert MAE Membru supleant Webex  

10. Marius BALU - Secretar de stat MAN Membru prin reprezentant 

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

12. Mihai PAȘCA - Secretar de stat MJ Membru  

13. Diana Ștefana BACIUNA - MC Membru  

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

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

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

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

Cristian Dogaru Reprezentant Webex 

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

Radu NECȘULIU - Șef serviciu MDLPD Membru supleant Webex 

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

20. Istvan HORVATH – Preşedinte ISPMN Membru Webex 

21. Iulian PARASCHIV – Președinte ANR Membru Webex 

Iulian STOIAN - Șef serviciu ANR Membru supleant  

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

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

24. Aurel Gabriel SIMIONESCU - Expert Administrație Publică Asociația municipiilor 

din România 

Membru  

25. Sirma CARAMAN - Consilier UNCJR Membru supleant Webex 

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


