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Anexa 1 la Hotărârea nr. 1/01.03.2022 

 

Graficul lucrărilor de pregătire şi de efectuare a recensământului  
populaţiei şi al locuinţelor 

 
ACTIVITATE TERMEN FINALIZARE/PERIOADĂ 

DE DESFĂȘURARE 
RESPONSABILI 

1. Transmiterea către UCIR a 
copiei ordinului prefectului și 
procesului verbal întocmit în 
urma constituirii comisiei 
județene de recensământ cu 
componența nominală a 
comisiei, adresa și numărul de 
telefon al comisiei 

 
 
IMPLEMENTAT 

 
 
Prefectul județului Sibiu 

2. Informarea primarilor asupra 
obligativității acestora de a 
constitui  comisiile de 
recensământ municipale, 
orăşeneşti şi comunale 

 
 
IMPLEMENTAT 

 
 
Prefectul județului Sibiu 

3.Aprobarea prin hotărâre a 
graficului lucrărilor de 
pregătire şi de efectuare a 
recensământului populaţiei şi 
al locuinţelor pe baza 
Programului de desfășurare a 
activităților  recensământului 
populaţiei şi al locuinţelor 
avizat de CCRPL2021 şi 
stabilirea sarcinilor concrete 
pentru fiecare membru al 
comisiei şi al UJIR 

 
 
 
 
 
01.03.2022 

 
 
 
 
 
Comisia județeană RPL2021 
Sibiu 

4. Acordarea de asistenţă 
tehnică de specialitate 
primăriilor în organizarea şi 
conducerea lucrărilor şi 
acţiunilor de recensământ 

 
Pe tot parcursul pregătirii și 
derulării activităților de 
recensământ 
 

 
 
UJIR SIBIU 

5. Analizează stadiul realizării 
şi calitatea lucrărilor efectuate 
în cadrul acţiunilor de 
pregătire a recensământului 
populaţiei şi al locuinţelor, 
referitoare la: 
- verificarea denumirii 
arterelor de circulaţie şi a 
numerotării clădirilor; 
- întocmirea listei clădirilor, 
străzilor şi numerelor 
administrative, precum şi a 
materialelor cartografice, 
necesare împărţirii teritoriului 
în sectoare de recensământ; 

 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTAT 
 
 
IMPLEMENTAT 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
UJIR Sibiu 
 
 
UJIR Sibiu 
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- verifică modul de selectare a 
personalului de recensământ 
prin participarea la una sau 
două sesiuni de instruire;  
- confirmă personalul selectat 
de către UJIR-uri pentru 
efectuarea lucrărilor 
recensământului; 
- în cazul neîndeplinirii corecte  
a unor sarcini, dispun măsurile 
ce se impun în fiecare caz 
pentru rezolvarea tuturor 
problemelor 

08.03.2022 
 
 
 
 
02.02-31.03.2022 
 
 
Ori de câte ori este necesar 

Subprefectul județului Sibiu - 
domnul Sebastian-Gheorghe 
Șebu și domnul Radu Ioan  -
Răceu  secretarul general al 
județului Sibiu 
 
Prefectul județului Sibiu 
 
Director executiv, Direcția 
Județeană de Statistică, 
domnul Augustin Ioan Barb 
 
Comisia județeană RPL2021 
Sibiu 

6. Organizează şi coordonează 
acţiunea de instruire a 
membrilor comisiilor de 
recensământ, a personalului de 
îndrumare, precum şi a 
recenzorilor, recenzorilor şefi 
şi coordonatorilor 

 
 
 
02.01-15.05.2022 

Comisia județeană RPL2021 
Sibiu 
 
UJIR SIBIU 

7. Aprobă  prin hotărâre planul 
local al acţiunilor de 
popularizare a recensământului 
populaţiei şi al locuinţelor prin 
presă şi alte mijloace, conform 
specificațiilor primite din 
partea UCIR și nominalizează 
persoanele cu atribuții de 
monitorizare a acestor acțiuni, 
pe plan local 

 
 
 
01.03.2022 

 
 
 
Comisia județeană RPL2021 
Sibiu 

8. Analizează împreună cu 
persoanele nominalizate modul 
cum se desfăşoară acţiunile de 
popularizare, în raport cu 
activităţile ce se desfăşoară pe 
teren; 

 
 
14.03-17.07.2022 

 
 
Comisia județeană 
RPL2021Sibiu 
 

9. Acreditează, pe lângă 
comisia județeană de 
recensământ observatorii din 
cadrul organizațiilor naționale 
neguvernamentale și al 
instituţiilor de presă centrale şi 
locale care depun cererile în 
conformitate cu Normele 
privind acreditarea 
observatorilor la 
recensământul populației și 
locuințelor runda 2021 
(RPL2021) și cu art.4 alin. (9) 
din O.U.G. nr. 19/2020 cu 
completările și modificările 
ulterioare. 

 
,,În termen de 5 zile lucrătoare 
după termenul limită ( 30 
martie 2022) de depunere a 
cererilor de acreditare ( cel 
mai târziu 6 aprilie 2022)”. 

 
 
 
Comisia județeană RPL2021 
Sibiu 
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10. Controlează și analizează 
periodic activitatea UJIR-urilor 

Ori de câte ori este necesar Subprefectul județului Sibiu - 
domnul Sebastian-Gheorghe 
Șebu și domnul Radu Ioan  -
Răceu  secretarul general al 
județului Sibiu 
 
 

11. Organizează, asigură şi 
urmăreşte prin intermediul 
UJIR repartizarea la comisiile 
de recensământ subordonate a 
instrucţiunilor, formularelor şi 
a celorlalte materiale necesare 
pregătirii şi efectuării 
recensământului în municipii, 
oraşe şi comune 

 
 
 
 
17.07.2022 

 
 
 
 
UJIR SIBIU 

12. Controlează asigurarea 
sectoarelor de recensământ cu 
necesar de materiale şi 
personal în vederea efectuării 
recensământului; 

 
 
16.05-17.07.2022 

 
 
UJIR Sibiu 

13. Analizează, împreună cu 
preşedinţii şi secretarii 
comisiilor de recensământ 
municipale, orăşeneşti şi 
comunale, stadiul lucrărilor 
pregătitoare pentru efectuarea 
recensământului şi dispun 
măsurile necesare pentru 
remedierea lipsurilor, în 
vederea asigurării desfăşurării 
acţiunilor în bune condiţii; 

 
 
Cu minim 10 zile lucrătoare 
înainte de începerea 
recensământului  

 
 
-Comisia județeană RPL2021 
Sibiu 
 
-UJIR SIBIU 

14. Solicită informări de la 
comisiile locale privind modul 
în care recenzorii efectuează 
vizita preliminară a 
gospodăriilor din sectorul de 
recensământ încredinţat; 

 
 
15.05.2022 

 
 
- Membrii Comisiei județene 
RPL2021 Sibiu 
- UJIR SIBIU 

15.Informează CCRPL2021 
asupra acţiunilor organizate pe 
plan local pentru popularizarea 
recensământului; 

 
În perioada mai - iulie 2022 

Comisia județeană RPL2021 
Sibiu 

16. Acordă asistenţă tehnică şi 
coordonează lucrările de teren 
pentru cercetarea statistică 
postrecensământ; 

 
18.07 - 30.09.2022 

 
UJIR SIBIU 

17. Analizează rezultatele 
provizorii ale recensământului 
populaţiei şi al locuinţelor pe 
judeţ, municipii, oraşe şi 
comune; 

 
 
31.12.2022 

-Comisia județeană 
RPL2021Sibiu 
-UJIR SIBIU 

18. Organizează şi dispune 
acţiuni de colectare a 
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materialelor de recensământ 
aflate la comisiile de 
recensământ sau asupra 
personalului de recensământ şi 
predarea lor, după încheierea 
lucrărilor de recenzare; 

 
31.07.2022 

 
UJIR SIBIU 

19. Răspunde, împreună cu 
comisiile municipale, 
orăşeneşti şi comunale, de 
calitatea rezultatelor provizorii 
obţinute, de păstrarea 
caracterului confidenţial al 
datelor declarate de cetăţeni 
la recensământ, precum şi de 
utilizarea rezultatelor 
recensământului numai în 
scopuri statistice. 

 
 
 
31.12.2022 

 
 
 
Comisia județeană RPL2021 
Sibiu 
 

20. Analizează modul cum s-a 
asigurat spaţiul de lucru 
necesar comisiilor de 
recensământ municipale, 
orăşeneşti şi comunale, pentru 
depozitarea, manipularea şi 
păstrarea materialului de 
recensământ în condiţii de 
securitate; 

 
 
 
 
13.03.2022 

 
D oamna Ramona Elena 
Mălăescu - reprezentant al 
Serviciului de Telecomunicații 
Speciale Sibiu  

 


