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Plan local al acțiunilor de popularizare al recensamântului populației și locuințelor 2021 

 

La nivel național este în desfäșurare, pregătire și organizare Recensământul Populației și Locuințelor 2021 în 
România, o cercetare statistică realizată în mod tradițional odată la 10 ani. Din cauza pandemiei, realizarea 
recensământului a fost amânată pentru anul 2022. 

Scopul acestui recensământ este obținerea de date statistice privind numărul, distribuția teritorială a populației, a 
structurilor sale demografice, socio-economice, date referitoare la gopodăriile populației, precum și a condițiilor de locuit. 

RPL 2021, se realizeazä sub aspect tehnico-metodologic de către Institutul Național de Statistică, în concordanță 
cu regulamentele Uniunii Europene. 

Momentul de referință al RPL 2021 este ora 00,00 din ziua de 1 decembrie 2021. 

 
ETAPELE  RECENSĂMÂNTULUI  POPULAŢIEI  ŞI  AL  LOCUINŢELOR  DIN  RUNDA  2021  

 

 - 1 februarie - 13 martie 2022: preluare date din surse administrative şi popularea bazei de date RPL 2021  
  

  - 14 martie - 15 mai 2022: autorecenzare și autorecenzare asistată  

Autorecenzarea este acţiunea prin care înregistrarea informaţiilor la recensământ este efectuată de către persoana 
însăși și se poate realiza de pe echipamentul propriu al persoanei care se auto-recenzează sau al gospodăriei din 
care aceasta face parte. Fiecare persoană cu reşedinţa obişnuită în România are posibilitatea autorecenzării, 
parcurgând 2 paşi:  
• Pasul 1 constă în completarea formularului de preînregistrare disponibil la adresa 

www.recensamantromania.ro  „Platformă autorecenzare”;  
• Pasul 2 constă în completarea chestionarului individual, prin accesarea acestuia la linkul primit pe 

adresa de email indicată la preînregistrare.   
Persoanele salariate care se autorecenzează prin intermediul internetului au dreptul la  o zi liberă, 
plătită, în scopul încurajării utilizării cu predilecţie a acestei metode. Dovada autorecenzării on-
line se realizează prin prezentarea codului de confirmare a încheierii cu succes a autorecenzării 
(art.49 din OUG nr.19/2020).  

Autorecenzarea se va putea realiza de pe orice telefon mobil tip smartphone, tableta, laptop sau PC.  
 

                 Autorecenzarea asistată se va realiza cu sprijinul unui recenzor, în locații special amenajate de fiecare UAT 
de pe echipamente (tablete) puse la dispoziţie de către Unitatea Judeţeană de Implementare a Recensământului prin 
intermediul primăriilor sau de pe echipamentul propriu al persoanei care se autorecenzează. 
 
- 16 mai – 17 iulie 2022: colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor).  
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Nr. 
crt. 

Obiective/ 
Măsuri 

Acțiuni/Activități Termene 
Perioade 

Responsa-bili 

1. Promovarea și publicitatea recensământului și a autorecenzării și autorecenzării asistate 
1.1. Promovarea și 

publicitatea 
națională a 
RPL-2021 la 
nivel local 

1.1.1. Postarea afișelor promoționale RPL2021 primite 
de la UCIR 
- la sediul primăriei 
- la unitățile școlare 
- la instituțiile publice,  unități PTTR 
- alte locații; 

15.02.-15.07 
2022 

UCIR 
UJIR SIBIU 
CL-RPL2021 

1.1.2. Publicarea afișelor promoționale RPL2021 în 
presa scrisă și on-line județeană/locală *; 

15.02.-15.07 
2022 

Primarii 
CL-RPL2021 

Prefect 
1.2. Implicarea 

autorităților 
locale în 
impulsionarea  
autorecenzării și 
autorecenzării 
asistate 

1.2.1. Transmiterea de clipuri publicitare RPL2021 în 
mass-media locală referitor la autorecenzarea asistată *; 

14.03.-14.05 
2022 

Primarii 
CL-RPL2021 

Prefect 
1.2.2. Transmiterea de către primari a unor mesaje în 
mass-media locală privitor la funcționarea autorecenzării 
asistate în cadrul UAT *; 

14.03.-14.05 
2022 

Primarii 

1.2.3. Publicarea periodică a stadiului autorecenzării și 
autorecenzării asistate la nivel local; 

săptămânal pe 
propriile site-

uri 

UJIR 
Primăria 

1.3. Adaptarea 
promovării 
locale în limbile 
minorităților 
naționale unde 
acestea depășesc 
20% din totalul 
populației 

1.3.1. Traducerea și utilizarea produselor promoționale și 
publicitare sus menționate funcție de specificul etno-
lingvistic al localității *; 
 

15.02.-15.05 
2022 

Primarii 
CL-RPL2021 

Reprezen-
tanții 

minorităților 
naționale 

1.3.2. Utilizarea persoanelor de influență în grupurile 
minorităților naționale în mobilizarea lor pentru 
autorecenzare și autorecenzarea asistată; 

15.03.-15.05 
2022 

Primarii 
CL-RPL2021 

Reprezen-
tanții 

minorităților 
naționale 

1.4. Promovarea 
RPL-2021 la 
nivelul 
populației 

1.4.1. Elaborarea, tipărirea și distribuirea flyerelor 
RPL2021 în locuințe în perioada premergătoare începerii 
autorecenzării *; 

14.03.2022 UJIR SIBIU 
Recenzori 

*Opțional, după caz 
 

Mai multe informații despre Recensământul Populației și Locuințelor se pot obține accesând 
site-ul www.recensamantromania.ro .  

 

  

 

 
                                                                      


