ETAPELE
RECENSĂMÂNTULUI

Preluare date din surse administrative şi
populare bază de date

1 Februarie – 13 Martie 2022

DIRECȚIA
JUDEȚEANĂ DE
STATISTICĂ DOLJ
CINE PARTICIPĂ LA RECENSĂMÂNT?
Toate persoanele indiferent de cetățenie, care au
reședința obișnuită* pe teritoriul României.
*reşedinţa obişnuită - 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.

Autorecenzare on-line și autorecenzare
asistată de către un recenzor

14 Martie – 15 Mai 2022
Colectarea datelor de către recenzori, prin
interviuri faţă în faţă

16 Mai – 17 Iulie 2022
MOMENTUL „0” - 1 DECEMBRIE 2021
O persoană este PREZENTĂ dacă la 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.

RECENSĂMÂNTUL
POPULAȚIEI ȘI
LOCUINȚELOR

AUTORECENZARE

OBIECTIV
Producerea de statistici
oficiale
naționale
și
europene, sub forma unor
indicatori statistici, în condiții
de calitate privind:
numărul și distribuția teritorială a
populației rezidente, a structurii
demografice și socio-economice;
date referitoare la gospodăriile populației;
date referitoare la fondul locativ, condițiile de
locuit ale populației și clădirile în care se
situează locuințele.

Pasul 1: să completați formularul de preînregistrare,
pentru toți membrii gospodăriei, disponibil la adresa
www.recensamantromania.ro.
Pasul 2: fiecare membru al gospodăriei să
completeze chestionarul individual, accesându-și
propriul chestionar prin link-ul primit pe adresa de
e-mail indicată la pasul 1.
Având în vedere condițiile sanitare impuse de
pandemia de COVID-19 este recomandat să vă
autorecenzați!
Autorecenzarea se va putea realiza de pe orice
telefon mobil tip smartphone, tabletă, laptop sau
calculator.

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
Toate informațiile oferite sunt utilizate doar în
scop statistic, datele dumneavoastră personale
rămân strict confidențiale și nu vor fi făcute
publice sau diseminate în niciun fel.

PROTECȚIA DATELOR
În cazul autorecenzării on-line sau
a
autorecenzării asistate, CNP-ul este criptat, cu
ajutorul unui algoritm utilizat de INS, în
momentul în care o înregistrare individuală este
salvată în baza de date RPL;
Transferul de date on-line se realizează printr-un
sistem securizat și protejat.

Se realizează de către un recenzor în spațiile
special amenajate de către primării.

BENEFICIILE AUTORECENZĂRII
Persoanele angajate care se autorecenzează
completând chestionarul on-line beneficiază de:

o zi liberă, 100% plătită!
Evitarea contactului cu un recenzor;
Se poate realiza de oriunde, la orice oră și pentru
toată familia;
Furnizarea de date corecte, complete și sincere fără
presiune exterioară;
Gestionarea timpului liber conform preferințelor.

Să primiți, în cazul în care, din motive întemeiate,
nu veți reuși să vă autorecenzați, vizita
recenzorului pentru completarea chestionarului
față-în-față.

OBLIGAȚII
Nu împiedicați persoanele implicate în acțiunea
de recensământ să își desfășoare activitatea;
Nu refuzați să furnizați informațiile solicitate și nu
furnizați date eronate sau incomplete;
Nu împiedicați accesul în interiorul zonelor
rezidențiale aflate în proprietate privată
personalului de recensământ în vederea
desfășurării activităților de recenzare.

Aceste fapte constituie contravenții și se
sancționează cu amenzi cuprinse între
1000 - 5000 lei.
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AUTORECENZARE ASISTATĂ

RECENZARE

