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NORME  
PRIVIND ACREDITAREA OBSERVATORILOR LA RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI 

LOCUINȚELOR RUNDA 2021 (RPL2021) 

 

 
1. BAZA LEGALĂ 

Articolul 4, alin. (9) din Ordonanța 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 prevede: 

“(9) Organizaţiile neguvernamentale, inclusiv organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, pot delega observatori pe lângă Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi 
locuinţelor şi comisiile judeţene, a municipiului Bucureşti, municipale, ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, orăşeneşti şi comunale pe toată durata recensământului. Delegarea observatorilor se face 

conform Programului privind desfăşurarea acţiunilor şi lucrărilor de pregătire şi efectuare a 
recensământului populaţiei şi locuinţelor, aprobat de către Comisia centrală pentru recensământul 
populaţiei şi locuinţelor.” 
 

2. SCOP  

Scopul colaborării cu organizațiile neguvernamentale, asociațiile și fundațiile naționale/ 
internaționale, denumite generic ONG-uri, precum și cu instituțiile media este să se asigure, dintr-una 
sau mai multe surse neutre și independente, o opinie pertinentă despre modul de desfășurare a 
activității de colectare a datelor de la populație la Recensământul populației și locuințelor din runda 

2021 (RPL2021), întrucât organizațiile neguvernamentale reprezintă categorii importante ale opiniei 
publice, sunt autorități în domeniile lor profesionale, iar acestea, alături de mass-media, au 
competență în informarea populației asupra modului transparent și fără influențe politice în care se 
derulează recensământul.  

Acreditarea observatorilor se realizează pe perioada derulării colectării datelor la  recensământ de la 
populație, respectiv în perioada în care are loc auto-recenzarea și recenzarea în teren, realizată de 
către recenzori pentru autorecenzarea asistată (14 martie – 15 mai 2022), denumiți în continuare 
recenzori ARA și de către recenzori pentru recenzarea prin interviu față-în-față cu populația care nu s-
a autorecenzat, adică în perioada 16 mai – 17 iulie 2022. 
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3. ORGANIZAȚII ELIGIBILE PENTRU „STATUTUL DE OBSERVATOR” 

Următoarele tipuri de organizații sunt eligibile pentru statutul de observator:  

• Organizații naționale/internaționale neguvernamentale care:  

(a) desfășoară activități în domeniul social, promovează diverse cauze sociale sau promovează 
interesele unor categorii diverse de populație;  

(b) au un organism permanent de conducere, reprezentanți autorizați și proceduri sistematice 

și mecanisme pentru comunicarea cu membrii săi. 

•  Instituţii media (centrale şi locale) 

 
4. PROCEDURA DE ACREDITARE 

(1) Procedura de acreditare constă în parcurgerea etapelor următoare: 

1. Exprimarea intenției și prezentarea documentelor privind organizația care solicită 
acreditarea de observatori 

2. Desemnarea observatorilor de către ONG-uri şi instituțiile media 

3. Analiza cererilor și aprobarea acreditării 

(2) Procedura de acreditare (care include modelele documentelor de acreditare și ale ecusoanelor 
observatorilor) este stabilită prin prezentele Norme ale Unității de coordonare și implementare 
recensământului (UCIR). 

(3) După obținerea acreditării ONG-ul/instituția media care a obținut acreditarea va emite un ecuson 
pentru fiecare reprezentant acreditat conform modelului din Anexa 4.   

 

4.1. Exprimarea intenției și prezentarea documentelor privind organizația non-guvernamentală sau 
instituția media care solicită acreditarea de observatori 

(1) Organizațiile non-guvernamentale și instituțiile media interesate să desemneze observatori 
naționali trebuie să depună o cerere adresată comisiilor judeţene / a municipiului Bucureşti, pentru 
RPL2021 prin care solicită acreditarea.  

(2) Organizațiile non-guvernamentale și instituțiile media interesate să desemneze observatori 
internaționali trebuie să depună o cerere adresată Comisiei centrale pentru recensământul populației 
și locuințelor din anul 2021, denumită în continuare CCRPL2021, prin care solicită acreditarea. 

(3) Cererea privind acordarea acreditării trebuie să fie însoțită de documente din care rezultă că ONG-
ul desfășoară activități cu caracter social, promovează diverse cauze sociale sau promovează 
interesele unor categorii diverse de populație și este legal constituită cu cel puțin 6 luni înaintea 

începerii etapei de colectare a datelor la RPL2021 (14 martie 2022).  

(4) Dosarul de acreditare (cuprinzând documentele pe baza cărora organizațiile non-guvernamentale 
și instituțiile media interesate să desemneze observatori la RPL2021 trebuie să le prezinte) are 
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următorul conținut: 

• Cererea de acreditare (ştampilată şi semnată de conducătorul organizației/instituției media), 
cu nominalizarea persoanei/persoanelor dorite de către ONG-ul sau instituția media şi cu 
precizarea Comisiei pe lângă care va/vor activa persoana/persoanele respective ca 
observator/observatori – modelul cererii de acreditare este prezentat în Anexa 1;  

• Lista persoanelor pentru care se solicită acreditarea care trebuie să includă pentru fiecare 
persoană: numele și prenumele, Codul Numeric Personal, seria şi numărul cărţii sau buletinului 

de identitate (numai în cazul cetățenilor români) sau seria și numărul pașaportului (numai în 
cazul observatorilor internaționali); 

• Curriculum Vitae al persoanei/persoanelor propuse pentru acreditare;  

• Fotografia tip ecuson a persoanei/persoanelor propuse pentru acreditare (în format .jpg, .jpeg); 

• Prezentarea ONG-ului, a proiectelor desfăşurate (sau a proiectelor pe care intenţionează să le 
desfăşoare, dacă organizaţia este nou înfiinţată), rezultatele obţinute şi domeniile în care 
organizaţia are expertiză;  

• Prezentarea instituției media, a domeniilor în care activează; 

• Acte care atestă legalitatea funcţionării organizaţiei (Hotărârea instanţei de judecată de 

acordare a personalităţii juridice, rămasă definitivă şi irevocabilă, Act constitutiv, Statut, 
Certificat de înregistrare fiscală).  

(5) Dosarul de acreditare trebuie semnat pe fiecare pagină pentru conformitate. 

(6) Depunerea tuturor documentelor menţionate mai sus nu conduce în mod automat la acordarea 
acreditării. Comisia respectivă îşi rezervă dreptul de a nu acorda, de a suspenda temporar sau de a 
retrage, după caz, acreditarea. 

(7) Comisia ce trebuie să acorde acreditarea va acredita doar organizațiile care îndeplinesc criteriile 
de eligibilitate de la pct. 3 și au dosarul de acreditare complet și va emite fiecărei persoane delegate 

de ONG/instituția media o Acreditare cu număr unic la nivelul comisiei acreditoare conform modelelor 

prezentate în anexele 2 (pentru onservatorii naționali) și 4 (pentru observatorii internaționali); 

(8) Schimbarea numărului de telefon, fax sau a adresei de e-mail, eventualele modificări ale actelor 
care atestă legalitatea funcţionării organizaţiei sau instituției media vor fi comunicate Comisiei 
centrale sau județene/ a municipiului București de recensământ care a emis acreditarea, în termen de 
maximum 10 de zile calendaristice de la data operării acestora.  

(9) Termenul limită până la care organizațiile și instituțiile media pot depune cereri de acreditare a 
observatorilor la RPL2021 este până cel mai târziu pe data de 30 martie 2022. 

(10) Documentele necesare acreditării pot fi transmise de ONG-uri și de instituțiile media la 
CCRPL2021, Comisiile judeţene/ a municipiului Bucureşti, pentru RPL2021 până la termenul limită de 
depunere. 

(11) După termenul limită de depunere a cererilor de acreditare a observatorilor, CCRPL2021, 
Comisiile judeţene/ a municipiului Bucureşti, pentru RPL2021 analizează documentele primite, în 
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funcție de sfera de competență, întocmesc listele cu ONG-urile și instituțiile media care au solicitat și 
au obținut acreditarea.   

(12) Listele cu ONG-urile și instituțiile media care au solicitat și au obținut acreditarea întocmite de 
Comisiile judeţene/ a municipiului Bucureşti se înaintează CCRPL2021, la adresa de email 
rpl2021@insse.ro și se postează pe site-ul www.recensamantromania.ro. 

(13) În cazul respingerii, organizația care a solicitat acreditarea va fi notificată printr-un email în care 

se va motiva de ce a fost respinsă cererea. 

(14) În cazul în care reprezentantul acreditat nu mai este membru al organizației pentru care s-a 
obţinut acreditarea, conducătorul acesteia are obligaţia, în 48 de ore, de a face cunoscut acest fapt 
comisiei de la care a obținut acreditarea.  

(15) În cazul excepțional în care, pe parcursul perioadei de colectare a datelor de recensământ, 
observatorii nu mai sunt membrii ai organizației sau instituției media pentru care au fost acreditați, 
CCRPL2021, Comisiile judeţene / a municipiului Bucureşti pentru RPL2021 analizează cererile de 
înlocuire a acestora și înștiințările privind observatorii nu mai sunt membrii ai organizației sau 
instituției media  și transmit, dacă este cazul, listele cu modificările necesare acreditării. Listele cu 
ONG-urile și instituțiile media acreditate revizuite sunt actualizate pe site-ul 

www.recensamantromania.ro. 

 

4.2. Desemnarea observatorilor 

(1) Acreditarea acordată ONG-urilor şi instituțiilor media dă dreptul acestora de a desemna 
observatori pe lângă comisiile municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi 
comunale pe toată durata activității de colectare directă a datelor la recensământul populației și 
locuințelor runda 2021. 

(2) ONG-ul acreditat poate desemna ca observatori persoane care îndeplinesc următoarele condiții 
concomitent: 

• au cel puțin 18 ani 

• nu au cazier judiciar 

• cunosc limba română (doar pentru observatorii naționali) 

• cunosc limba engleză (doar pentru observatorii internaționali) 

• au cel puțin studii medii. 

(3) Calitatea de observator la RPL2021 este incompatibilă cu cea de membru al oricărui partid politic 
din România.  

(4) Înlocuirea observatorului poate fi solicitată  de către organizația sau instituția media care a solicitat 

acreditarea acestei persoane, printr-o cerere scrisă, numai în cazul în care persoana respectivă își 
încetează activitatea în cadrul ONG-ului sau instituției media; cererea se depune la comisia de la care 
a obținut acreditarea. 

mailto:rpl2021@insse.ro
http://www.recensamantromania.ro/
http://www.recensamantromania.ro/
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(5) Înlocuirea observatorului cu altă persoană poate fi făcută doar de către organizația care a solicitat 
acreditarea. 

(6) Atenționarea organizaţiei/instituției media, suspendarea temporară ori retragerea acreditării 
persoanei acreditate se face doar de către organizația care a solicitat acreditarea în baza analizei unei 
înștiințări scrise referitoare la încălcarea regulilor de conduită de către observatorii desemnați făcută 
de membrii comisiilor de recensământ sau de personalul de recensământ. 

 

4.3. Analiza cererilor și acreditarea observatorilor 

(1) Acreditarea observatorilor internaționali se face de către CCRPL2021, iar a celor naționali/locali de 
către comisiile judeţene/ a municipiului Bucureşti, în urma analizei cererilor primite, în termen de 5 
zile lucrătoare după termenul limită de depunere a cererilor de acreditare. Modelul documentului de 
acreditare a ONG-urilor și instituțiilor media la Recensământul populației și locuințelor din runda 2021 

este prezentat în Anexa 2 pentru observatorii naționali și, respectiv, în Anexa 3 pentru observatorii 
internaționali. 

(2) Suspendarea şi retragerea acreditării se va face, după caz, de către CCRPL2021 sau comisia 

judeţeană/ a municipiului Bucureşti, care a emis acreditarea.  

(3) Observatorul va semna un angajament privind confidențialitatea datelor personale la care are 
acces în contextul observării derulării colectării datelor, în perioada 14 martie-17 iulie 2022 prezentat 
în Anexa 5. 

(4) În cazul pierderii ecusonului de observator RPL2021 persoana acreditată este obligată să anunţe 
CCRPL2021, Comisiile judeţene/ a municipiului Bucureşti, pentru RPL2021 acest fapt, iar pierderea să 
fie declarată printr-un anunţ la Mica Publicitate. Persoana acreditată va prezenta comisiei care a 
acordat acreditarea anunţul publicat și va înainta organizației pe care o reprezintă o cerere pentru un 
nou ecuson însoțită de copia anunțului la Mica Publicitate,  în baza acestora urmând a i se elibera noul 
ecuson de observator RPL2021.  

(5) În cazul în care reprezentantul acreditat nu mai este membru al organizației pentru care s-a obţinut 
acreditarea, conducătorul acesteia are obligaţia, în maxim 48 de ore, de a recupera ecusonul de 
observator RPL2021 de la respectiva persoană.   

(6) Pentru schimbarea persoanei acreditate, ONG-ul sau instituția media va trimite CCRPL2021 sau, 
după caz, Comisiei judeţene/ a municipiului Bucureşti, pentru RPL2021 care a emis acreditarea o 
cerere în acest sens (ştampilată şi semnată de conducătorul ONG-ului), cu nominalizarea comisiei pe 
lângă care persoana va activa, numele și prenumele acesteia, Codul Numeric Personal (numai în cazul 
cetățenilor români), seria şi numărul cărţii sau buletinului de identitate ale acesteia sau, în cazul 
observatorilor internaționali seria și numărul pașaportului, însoţită de următoarele documente 
(Curriculum Vitae al persoanei propuse pentru acreditare şi Fotografia tip ecuson a persoanei propuse 

pentru acreditare (în format .jpg, .jpeg)).  
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(7) Modelul ecusonului care va fi utilizat de către observatorii la Recensământul populației și 
locuințelor din runda 2021 este prezentat în Anexa 4. 

(8) Comisiile acreditoare - CCRPL2021 sau, după caz, comisiile judeţene/ a municipiului Bucureşti 
pentru RPL2021 – transmit comisiilor locale de recensământ (ale municipiilor, sectoarelor municipiului 
Bucureşti, oraşelor şi comunelor) lista ONG-urilor și instituțiilor media acreditate pe lângă fiecare 
comisie, împreună cu lista observatorilor din cadrul fiecărui ONG, respectiv instituție media. 

(9) Comisiile pe lângă care sunt desemnați observatorii internaționali sau naționali au obligația de a 
repartiza observatorii desemnați pe spațiile desemnate pentru autorecenzarea asistată pentru 
perioada 14 martie – 15 mai 2022 și, pentru perioada 16 mai – 17 iulie 2022, pe lângă un recenzor 
pentru colectarea datelor de recensământ prin interviu față-în-față asistat de tabletă.   

(10) Membrii comisiilor de recensământ sau personalul de recensământ care au nemulţumiri 
referitoare la încălcarea regulilor de conduită de către observatorii desemnați vor semnala aceste 
nemulțumiri în scris CCRPL (numai pentru observatorii internaționali), comisiei județene/a 

municipiului București care a emis acreditarea, iar aceste sesizări pot conduce de la atenţionarea 
organizaţiei/instituției media, până la suspendarea temporară ori retragerea acreditării persoanei 
acreditate.  

(11) Comisiile acreditoare - CCRPL2021 sau, după caz, comisiile judeţene/ a municipiului Bucureşti 
pentru RPL2021 - vor notifica UJIR-urile asupra faptului că au fost acreditaţi observatori pentru 
observarea procesului de recenzare. 

(12) Comisiile locale de recensământ (ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi 
comunelor) pentru RPL2021 vor notifica UJIR-urile asupra modului în care au repartizat observatorii 
acreditați pe spațiile puse la dispoziție pentru desfășurarea autorecenzării asistate și, respectiv, pe ce 
sectoare de recensământ pentru observarea procesului de recenzare. 

(13) Comisiilor municipale (ale sectoarelor municipiului București), orășenești și comunale care au 
primit sesizări de la observatorii acreditați privind aspectele negative constatate vor înștiința UCIR (în 

cazul observatorilor internaționali) sau UJIR (în cazul observatorilor naționali) asupra sesizării și se vor 
consulta cu aceștia privind modul de rezolvare sau îi vor înștiința asupra modului în care au 
rezolvat/clarificat sesizările observatorilor. 

(14) UJIR-ul va notifica recenzorul că va fi observat și va furniza observatorului numele și modalitatea 
de contactare a recenzorului, respectiv recenzorului ARA și asupra locației unde este stabilit spațiul 
pentru autorecenzarea asistată. Recenzorul sau recenzorul ARA va fi informat despre 
responsabilitățile observatorului, în special în ceea ce privește observarea procesului de recenzare. 

(15) Comisiile acreditoare - CCRPL2021 sau, după caz, comisiile judeţene/ a municipiului Bucureşti 
pentru RPL2021 – pun la dispoziția fiecărui observator acreditat un document legislația care include 
regulile de asigurare a confidențialității datelor și încheie cu aceștia Angajamentul de confidențialitate, 

prezentat în Anexa 5.  
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5. ACTIVITĂȚI PENTRU CARE SE ACORDĂ ACREDITAREA 

(1)  Activitatea observatorilor începe cel mai devreme în ziua de 14 martie și se încheie cel târziu în 
data de 17 iulie 2022. Aceștia asistă la procesul de colectare a datelor de la populație prin 
autorecenzare asistată și interviu față-în-față asistat de tabletă. 

(2) Există două categorii de observatori: 

− Staționari – observatorii care își desfășoară activitatea în spațiile special amenajate în spațiile 

stabilite de către primării pentru autorecenzarea asistată 

− Mobili – observatorii care însoțesc recenzorii în teren 

(3) Acreditarea observatorilor se realizează pentru următoarele tipuri de activități: 

• Observarea procesului de colectare a datelor de la populație (respectiv procesul de recenzare); 

• Observarea comportamentului recenzorilor ARA și recenzorilor în relația cu populația; 

• Observarea modalităților de soluționare a diferitelor probleme apărute pe durata colectării 
datelor de către comisiile municipale (ale sectoarelor municipiului București), orășenești și 
comunale; 

• Supravegherea modului în care este respectată legislația națională referitoare la procesul de 

colectare a datelor la recensământ și metodologia recensământului; 

• Informarea populației asupra modului în care se desfășoară procesul de colectare a datelor și 
încurajarea acesteia de a participa la recensământ, de preferință prin autorecenzare. 

Astfel, observatorii: 

- Asistă la procesul de colectare a datelor prin autorecenzare asistată, fără a se implica în proces;  

- Însoțesc recenzorii în timpul vizitelor pe teren pentru recenzarea prin interviu față-în-față 
asistat de tabletă, fără a se implica în proces; 

- Urmăresc respectarea cu strictețe a prevederilor legale referitoare la procesul de colectare a 
datelor la recensământ, dar nu pot interveni în mod direct în organizarea şi desfăşurarea 

RPL2021, ci doar pot sesiza în scris fie CCRPL2021 în cazul observatorilor internaționali, fie 
Comisiile județene/a municipiului Bucureşti, municipale, ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, orăşeneşti şi comunale în cazul observatorilor naționali, dacă vor constata nereguli;  

- În urma observațiilor realizate, își definesc propria opinie asupra modului de desfășurare a 
procesului de colectare a datelor la RPL2021 și informează opinia publică despre aceasta. 

- Înainte de a-și exprima public o opinie negativă/critică la adresa recensământului, observatorii 
au obligația de a prezenta aspectele negative constatate membrilor CCRPL2021 (în cazul 
observatorilor internaționali),  comisiilor municipale (ale sectoarelor municipiului București), 
orășenești și comunale pe lângă care sunt acreditați și repartizați și de a se convinge că opiniile 
lor sunt justificate;  

- Desfăşoară activităţi de informare şi pot încuraja populația să participe la recensământ. 

(4) Comunicarea observatorilor cu membrii CCRPL2021, respectiv cu cei ai comisiilor județene/ a 
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municipiului București, municipale (ale sectoarelor municipiului București), orășenești sau comunale 
se realizează exclusiv în limba română. Costurile implicate de traducerea în altă limbă decât cea 
română sunt asigurate de organizația care a desemnat observatorii respectivi. 

(5) Observarea recenzării se poate face pe durata unei singure zile, unei săptămâni sau pe durata 
întregii perioade de recenzare (14 martie - 17 iulie 2022). 

(6) La orice acțiune planificată de observare a recenzării trebuie asigurat un raport de 1 la 1 între 

personalul de recensământ și observatori, doar în cazuri excepţionale pot participa cel mult doi 
observatori. 

(7) Observatorii acreditați pot asista la operațiunile pentru care sunt acreditați numai pe baza 
ecusoanelor emise de către organizația acreditată, însoțite de actul de identitate, la procesul de 
colectare a datelor (autorecenzarea asistată și recenzarea în teren), în perioada 14 martie – 17 iulie 
2022. 

(8) În cazul vizitelor în teren, recenzorul va fi instruit să prezinte observatorul respondenților, să 
identifice organizația sau instituția media pentru care lucrează observatorul și să indice 
respondentului că observatorul a semnat angajamentul privind confidențialitatea datelor personale. 

(9) Observatorii nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea RPL2021, având numai 
dreptul de a sesiza în scris CCRPL2021, comisiile judeţene/ a municipiului Bucureşti, municipale (ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti), orăşeneşti şi comunale pentru RPL2021 în cazul constatării unei 
nereguli. Încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrage aplicarea sancţiunilor legale și 
suspendarea acreditării de către Comisia care a acordat acreditarea, la informarea scrisă efectuată de 
Comisia care a constatat abaterea. 

(10) La sediul în care își desfășoară activitatea CCRPL2021, respectiv comisiile județene,  sau a 
municipiului București,  municipale (ale sectoarelor municipiului Bucureşti), orăşeneşti şi comunale 
pentru RPL2021 persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens de către 

preşedintele Comisiei. 

(11) Accesul în spațiile special amenajate pentru autorecenzarea asistată a persoanelor acreditate se 
va face numai pe perioada de lucru a zilei, pe baza unui ecuson de acces realizat astfel încât 
observatorii să poată fi identificați ca atare.  

(12) Observatorii internaţionali pot asista la operaţiunile recensământului numai pe baza 
documentului de acreditare emis de CCRPL2021, care este valabil şi în copie, însoţit de actul de 
identitate. Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaționali la Recensământul 
populației și locuințelor din runda 2021 este în Anexa 3. 

 

6. REGULI DE CONDUITĂ PENTRU OBSERVATORII ACREDITAŢI LA RPL2021 

1. Reprezentanţii ONG-urilor şi reprezentanţii instituțiilor media acreditaţi la RPL2021 sunt obligaţi 
să respecte prevederile prezentelor norme, precum şi celelalte prevederi interne de funcţionare a 
comisiilor municipal (ale sectoarelor municipiului București), orășenești și comunale de 
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recensământ pe lângă care sunt acreditați și repartizați. Nemulţumirile semnalate de membrii 
acestor comisii sau de personalul de recensământ pot conduce de la atenţionarea 
organizaţiei/instituției media, până la suspendarea temporară ori retragerea acreditării persoanei 
acreditate.  

2. Persoanele acreditate trebuie să păstreze o conduită demnă şi civilizată pe perioada prezenţei în 
sediul comisiilor pentru recensământ care au emis acreditarea sau a celor la care au fost 
repartizați, în spațiile special amenajate pentru autorecenzarea asistată și a activităților din teren.  

3. Pe perioada acreditării, persoanele acreditate nu pot stabili relaţii contractuale cu persoane sau 
structuri interne ale comisiei de recensământ care a emis acreditarea sau a comisiei de 
recensământ la care au fost repartizați şi nu pot desfăşura activităţi comerciale sau alte tipuri de 
activităţi, în afara celor care se circumscriu scopului pentru care au primit acreditare.  

4. În observarea activității de recenzare a populației observatorilor le este interzis să desfășoare alte 

activități fără legătură cu recensământul. 

5. La încheierea participării la activităţile pentru care persoana acreditată a primit acordul, aceasta 
are obligaţia să părăsească de îndată sediul/sediile unde a fost organizată autorecenzarea asistată 
pentru care fusese acreditat.  

6. Persoanele acreditate nu pot folosi mandatul acordat de către organizaţia pe care o reprezintă în 
interesul rezolvării unor probleme personale sau de oricare altă natură decât cele care privesc 
strict recensământul.  

7. Toate informaţiile necesare vor fi solicitate, primite și utilizate în condiţiile legii, abaterile putând 

antrena răspunderea civilă sau penală, după caz.  

8. Reprezentanţii organizaţiilor acreditate pot desfăşura activităţi de informare şi semnalare a unor 
situaţii, folosind materiale proprii, păstrând un comportament decent, fără a perturba buna 
desfăşurare a activităţii personalului de recensământ.  

9. Ecusonul trebuie purtat vizibil, în tot timpul în care persoana acreditată se află în sediul comisiei 
care i-a acordat acreditarea, în sediul comisiei unde a fost repartizat, în spațiile destinate 

autorecenzării asistate dar şi pe parcursul desfăşurării activităţii pentru care a fost acreditat ca 
observator.  

10. Observatorul își asumă responsabilitatea participării la procesul de observare a recenzării, ținând 

cont de contextul epidemiologic, starea de sănătate sau orice alte detalii care pot afecta 
participarea în siguranță a sa, a recenzorului pe care îl însoțește, a membrilor comisiei care a 
eliberat acreditarea sau a membrilor comisiei la care a fost repartizat și a populației; 

11. Observatorul va respecta condițiile referitoare la protecția împotriva infectării cu COVID-19 pentru 
propria persoană și pentru ceilalți participanți la procesul de recenzare;  

• Observatorul va urma reglementările și recomandările privind protecția împotriva 

îmbolnăvirii cu COVID și regulile impuse de autorități;  

• Observatorul va respecta cu strictețe regulile de igienă personală pentru a se proteja atât 

pe sine cât și persoanele cu care intră în contact. Va folosi masca de protecție pe toată 

https://cetrebuiesafac.ro/cum-ne-protejam/recomandari-privind-conduita-sociala-responsabila
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perioada în care desfășoară activități cu personalul de recensământ sau membrii comisiilor 
municipale (ale sectoarelor municipiului București), orășenști sau comunale de 
recensământ (în funcție de prevederile emise de autoritățile centrale și locale) și cu 
populația; 

• Observatorul se va abține de la procedura de observare a recenzării dacă prezintă 
simptome sau consideră că, în urma contactului pe care l-a avut cu alte persoane, s-ar fi 
putut infecta cu COVID-19 și va comunica orice suspiciune comisiei care i-a acordat 

acreditarea, comisiei la care a fost repartizat, recenzorului pe care l-a însoțit și 
organizației/instituției media care îl acreditează; 

• Întrucât propria siguranță este mai importantă decât observarea procesului de recenzare, 
observatorul se va retrage din zona de recenzare sau orice alt loc în care se desfășoară 
activități de recensământ în condițiile în care siguranța îi este pusă în pericol; 

12. Organizațiile care coordonează procesul de observare vor transmite reguli clare și condițiile în 

care observatorii pot însoți recenzorul sau prin care pot observa condițiile speciale de recenzare 
pentru persoanele care sunt infectate sau suspectate de a fi infectate cu COVID-19; recenzarea 
acestor persoane se poate amâna pentru o dată ulterioară, când persoana nu mai este în 
carantină (fără a se depăși perioada stabilită pentru recenzare). 

13. CCRPL2021 și comisiile judeţene / a municipiului Bucureşti pentru RPL2021, își rezervă dreptul de 
a retrage acreditarea pentru persoanele care nu respectă aceste reguli de conduită cu strictețe. 

 

7. DREPTURILE OBSERVATORILOR 

1. Observatorul poate urmări, în baza acreditării eliberate de CCRPL2021, Comisiile judeţene/ a 

municipiului Bucureşti, pentru RPL2021, procesul de colectare a datelor de la populație 
(autorecenzare asistată și recenzare în teren), fără a se implica în proces.  

2. Observatorul poate asista la ședințele comisiilor județene pentru recensământul populației sau la 

cele ale comisiilor locale pentru care a fost acreditat și repartizat. 

3. Observatorul poate însoți recenzorii pentru autorecenzarea asistată, cât și recenzorii la care a fost 
repartizat în timpul vizitelor acestora în teren pentru  colectarea datelor prin interviuri față-în-față cu 
ajutorul tabletelor, fără a interveni în timpul interviurilor. 

4. Observatorul poate adresa întrebări persoanelor recenzate după încheierea interviului, în scopul de 

a culege informații despre modul în care s-a desfășurat recenzarea, dar nu poate întreba persoanele 
despre răspunsurile concrete pe care aceștia le-au dat la întrebările din chestionarul electronic. 
Observatorii nu trebuie să facă comentarii în timpul unui interviu, cu excepția cazului în care 
respondentul adresează în mod specific o întrebare observatorului, dar fără să influențeze modul 
acestuia de a răspunde la chestionarul recensământului.  

5. În cazul în care se constată o neregulă în procesul de colectare a datelor, observatorul are dreptul 
de a formula o întâmpinare scrisă către președintele comisiei locale în care se află sectorul de 
recensământ în care s-a constatat respectiva neregulă, descriind în detaliu neregula constatată. 
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6. Președintele comisiei locale în care se află sectorul de recensământ în care s-a constatat neregula 

reclamată de observator va cerceta întâmpinarea primită și va lua măsurile care se impun pentru 
înlăturarea/ rezolvarea neregulii și va informa observatorul în legătură cu rezolvarea neregulii 
semnalate sau, în cazul în care este vorba despre o nelămurire a observatorului, va discuta cu acesta 
explicându-i în ce constă neînțelegerea. 

7. Observatorul poate încuraja, de o manieră generală, populația să participe la recensământ, 
încurajând autorecenzarea. 

8. Observatorul poate asista la activitățile de instruire a personalului de recensământ din teritoriu. 
Observatorii trebuie să se abțină de la distragerea atenției, întreruperea, participarea sau interferarea 
cu sesiunile de formare. Materialele de instruire vor fi puse la dispoziția cursanților. Cursanților 
(personalului de recensământ) li se va acorda prioritate în incinta în care se desfășoară instruirea  în 
toate sesiunile de formare, în limita locurilor disponibile. Directorul executiv al DJS are autoritatea de 
a restricționa observatorii să participe la sesiunile de instruire dacă spațiul nu permite prezenţa mai 
multor persoane şi nu se pot respecta regulile de siguranţă sanitară. 

 
8. OBLIGAȚIILE OBSERVATORILOR 

1. Observatorul trebuie să urmărească respectarea cu strictețe a prevederilor legale referitoare la 
procesul de colectare a datelor la recensământ și să sesizeze posibilele nereguli. 

2. Observatorul se conformează tuturor prevederilor legale și se va legitima în fața oricărei autorități 
care îi solicită acest lucru. Activitatea sa se desfășoară în spiritul respectării și protejării drepturilor 
omului. 

3. Observatorul are obligația de a se documenta asupra legislației naționale și a Uniunii Europene din 
domeniul recensământului populației și locuințelor runda 2021, pentru a cunoaște modul de 
desfășurare a acestuia, drepturile și obligațiile populației și a instituțiilor cu responsabilități în 
domeniu, organismele responsabile de recensământ și întreaga metodologie a recensământului. 
Aceste informații sunt disponibile pe site-ul dedicat recensământului, 

www.recensamantromania.ro. 

4. Observatorul își va desfășura activitatea într-o manieră care nu stingherește activitatea comisiilor 
de recensământ și nu împiedică în nici un fel procesul de recenzare. Acesta trebuie să se abțină de 
la a distrage atenția, a participa sau a interveni în alt mod în procesul de recenzare.  

5. Observatorul se vor conforma programului recenzorului pentru ziua în care este planificată vizita 
în teren, inclusiv orele de lucru și locațiile vizitate. Observatorul trebuie să fie întotdeauna punctual 
când se întâlnește cu recenzorul în locurile stabilite pentru observare. Dacă observatorul întârzie, 
recenzorul va fi instruit să își înceapă activitatea fără observator. 

6. Luarea de notițe sau înregistrarea video și/sau audio sunt  interzise în timpul desfășurării 
interviului. Atât recenzorul, cât și respondentul pot deveni nervoși dacă observatorul pare să 

înregistreze date sau modul de desfășurare a interviului.  

7. În momentul în care se prezintă la sediul CCRPL2021, a comisiei județene/ a municipiului București, 
a comisiei municipale, orășenești sau comunale de recensământ, observatorul trebuie să se 

http://www.recensamantromania.ro/
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prezinte președintelui Comisiei și membrilor acesteia, prin prezentarea acreditării și a actului său 
de identitate 

8. Observatorul nu are voie să facă propagandă politică  ori de altă natură sau să exprime opinii 
personale legate de alte subiecte nelegate de recensământ. 

9. Observatorul nu are voie să vorbească cu persoanele recenzate sau să influențeze în nici un fel 
persoana recenzată în timpul procesului de recenzare. Nu îi este permis nici să ajute persoanele în 
completarea chestionarelor, chiar dacă aceasta îi solicită în mod expres ajutorul. 

10. Observatorul nu are voie să fotografieze pagini/întrebări cu răspunsurile completate din 
chestionarele electronice sau din orice alt material de care ia cunoștință. 

11. Tableta este utilizată exclusiv de către recenzor. Observatorul nu are voie să acceseze nici un 
chestionar/ fișier/ aplicație din tableta recenzorului și nici să efectueze operațiuni de 
copiere/ștergere/ /instalare/dezinstalare/actualizare a programelor informatice ale acesteia sau 
să modifice setările tabletei.  

12. Observatorul se va abține de a face declarații publice, în nume personal, premature, fără o 
documentare prealabilă sau negative despre activitatea de observare și își va limita comentariile 
la remarci de ordin general cu privire la activitatea de colectare a datelor la recensământ și va face 

declarații publice numai după ce au sesiza în scris CCRPL2021, comisiile judeţene/ a municipiului 
Bucureşti, municipale (ale sectoarelor municipiului Bucureşti), orăşeneşti şi comunale pentru 
RPL2021 în cazul constatării unei nereguli. 

13. (9) Observatorii nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea RPL2021, având 
numai dreptul de a sesiza în scris CCRPL2021, comisiile judeţene/ a municipiului Bucureşti, 
municipale (ale sectoarelor municipiului Bucureşti), orăşeneşti şi comunale pentru RPL2021 în 
cazul constatării unei nereguli. Încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrage aplicarea 
sancţiunilor legale și suspendarea acreditării de către Comisia care a acordat acreditarea, la 
informarea scrisă efectuată de Comisia care a constatat abaterea. 

14. În cazul în care se constată o neregulă în procesul de colectare a datelor, observatorul se va abține 

să formuleze indicații sau soluții de rezolvare a neregulii. Recenzorul șef sau coordonatorul la nivel 
de UAT sau coordonatorul la nivel de județ, după caz, este cel care indică modalitatea de rezolvare 
a neregulii respective, nu observatorul. 

Posibile nereguli care pot apărea în etapa de colectare a datelor, care pot fi semnalate de observatori: 

• Influențarea respondentului în alegerea anumitor răspunsuri; 

• Încercarea de a recenza o persoană fictivă (care nu există în realitate) sau care nu face parte 
din populația rezidentă; 

• Înregistrarea în chestionarul electronic, de către recenzor, a altor răspunsuri decât cele pe care 
le dă respondentul; 

• Explicarea eronată sau incompletă a conceptelor (noțiunilor) cu care operează chestionarul de 
recensământ care să determine înregistrarea unor răspunsuri  neconforme cu realitatea; 
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• Nerecenzarea tuturor persoanelor care îndeplinesc criteriile de recenzare și locuințelor din 
sectorul de recensământ alocat în etapa de recenzare care constă în colectarea datelor de către 
recenzori prin interviu față-în-față cu înregistrarea datelor pe tabletă (care nu s-au 
autorecenzat); 

• Refuzul de a recenza anumite persoane care îndeplinesc criteriile de recenzare (au reședința 
obișnuită la respectiva adresă pentru cel puțin 12 luni precedente interviului sau au intenția de 
a rămâne la respectiva adresă pentru cel puțin 12 luni); 

• Prezența neautorizată a altor persoane decât persoana recenzată, fără acordul acesteia, în 
momentul desfășurării interviului față-în-față; 

• Propagarea de mesaje sau comentarii negative, informații false sau dezinformări despre 
recensământ.  
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Anexa nr. 1 

Modelul cererii organizațiilor ONG-urilor și instituțiilor media de acreditare ca observatori la 
Recensământul populației și locuințelor din runda 2021 

 

 Către:  

CCRPL2021/Comisia de recensământ judeţeană, a municipiului Bucureşti,  

 

 Subsemnata/Subsemnatul ........................................1), având funcția de 
...............................................2) în cadrul ........................................................................................3), 

solicit, în baza art. 4 alin (9) din OUG 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, solicit acreditarea unui număr de 
__observatori în vederea desemnării ca: 

☐ observatori naționali /  

☐ observatori internaționali  

la Recensământul populației și locuințelor din runda 2021, pe lângă: 

☐ Comisia de recensământ municipală / comisiile sectoarelor municipiului București pentru RPL 

_________________________________________4)  

☐ Comisia de recensământ orășenească......................................... 4) 

☐ Comisia de recensământ comunală __________________________________________________4) 

 

. . .. . . . . . . . . .5) 

 

Data . . . . . . . . . . 

Date de contact: . . . . . . . . . . . . . ..6) 

____________________________ 

1) Se înscriu prenumele şi numele persoanei din conducerea ONG-ului/ a instituției media care face cererea. 
2) Se înscrie funcţia pe care persoana care face cererea o are în ONG-ul/ instituția media. 
3) Se înscriu denumirea, sediul şi codul unic de înregistrare ale ONG-ului/instituției media. 
4) Se vor preciza municipiile, sectoarele municipiului București, orașele, comunele pentru care se solicită acreditarea 
5) Se înscriu prenumele şi numele persoanei din conducerea ONG-ului/instituției media care face cererea, semnătura acesteia şi se aplică 
ştampila. 
6) Se înscrie e-mailul ONG-ului/instituției media care formulează cererea, după caz. 
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Anexa nr. 2 

Modelul documentului de acreditare a observatorilor naționali la Recensământul 
populației și locuințelor din runda 2021  

 

ACREDITARE 

Nr.............. 

 

 Având în vedere cererea înregistrată cu nr...................../2022 formulată de 
....................................................................1),  

         În temeiul art. 4 alin (9) din OUG 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, se acreditează ONG-
ul/instituția media .............................................. 2)  prin doamna/domnul ......................................3) ca 
observator național la Recensământul populației și locuințelor din anul 2021, pe lângă comisia de 
recensământ ..........................................................4),.  

 

Președintele Comisiei de recensământ județene/ a municipiului București ..............................., 

. . . . . . . . . .5) 

 

Note: 

Observatorii nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfășurarea activităților, având numai dreptul de a sesiza în 
scris comisia care i-a acordat acreditarea în cazul constatării unei neregularităţi. Încălcarea în orice mod a actului de 
acreditare atrage aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către comisia de recensământ care a emis 
acreditarea care a constatat abaterea. 

La sediul comisiei de recensământ ...............................4) persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest 
sens în localul .........................................6) de către preşedintele comisiei de recensământ ...............................................7) 

____________ 
1) Se înscriu denumirea, sediul şi codul unic de înregistrare ale ONG-ului/instituției media care a formulat cererea. 
2) Se înscrie numele ONG-ului/al instituției media. 

3) Se înscrie Numele și prenumele și seria şi numărul cărţii sau buletinului de identitate (numai în cazul cetățenilor români) sau seria și 
numărul pașaportului (în cazul observatorilor internaționali); 
4) Se înscrie, după caz, comisia de recensământ a municipiului (sectorului municipiului Bucureşti), oraşului, comunei;   
5) Se înscriu, după caz, prenumele şi numele preşedintelui CCRPL, al comisiei județene/ a municipiului București, semnătura preşedintelui 
sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila comisiei. 
6) Se înscrie, după caz, adresa sediului comisiei municipale, a  sectorului municipiului București, a comisiei orășenești sau comunale sau 
adresa sediului punctului de lucru pentru autorecenzarea asistată. 
7)  Se înscrie numele comisiei de recensământ urmat de numele și prenumele președintelui comisiei de recensământ.  
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Anexa nr. 3 

Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaționali la 
Recensământul populației și locuințelor din runda 2021 

 

ACREDITARE 

Nr. ............. 

 

 Având în vedere cererea înregistrată cu nr...................../2022 , formulată de 
.........................................1) 

         În temeiul art. 4 alin (9) din OUG nr.19 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului 
populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 cu modificările și completările ulterioare, se 
acreditează ONG-ul/instituția media ................................................................2) prin 
doamna/domnul................................... 3) ca observator internațional la Recensământul populației și 
locuințelor din runda 2021, pe lângă comisia de recensământ ..........................................................4),. 

 

Preşedinte CCRPL2021, 

. . . . . . . . . .5) 

Comisia centrală pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor  

din România în anul 2021 (CCRPL2021) 

 

Note: 

- Observatorii internaţionali pot asista la activităţile pentru care ONG-ul/instituția media internațională a obţinut 
acreditarea, numai pe baza documentului de acreditare emis de către CCRPL2021, care este valabil şi în copie, însoţit de 
actul de identitate. 

- La sediul comisiei de recensământ...........................................4) persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul 

stabilit în acest sens în localul ..............................6) indicat de către preşedintele comisiei de recensământ 

.........................................................7). 
1) Se înscriu denumirea, sediul ONG-ului internațional/instituției media internațională care a formulat cererea. 
2) Se înscrie numele ONG-ului internațional/instituției media internațională. 
3) Se înscriu prenumele și numele observatorului internațional sau ale reprezentantului instituției media internațională, după caz. 
4) Se înscrie, după caz, comisia de recensământ a municipiului (sectorului municipiului Bucureşti), oraşului, comunei;.   
5) Se înscriu prenumele şi numele preşedintelui Comisiei centrale semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să 
semneze şi se aplică ştampila Comisiei centrale. 
6) Se înscrie, după caz, adresa sediului comisiei municipale, a  sectorului municipiului București, a comisiei orășenești sau comunale sau 
adresa sediului punctului de lucru pentru autorecenzarea asistată. 
7)  Se înscrie numele comisiei de recensământ urmat de numele și prenumele președintelui comisiei de recensământ. 
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Anexa nr. 4 

 

Modelul ecusonului care va fi utilizat de către observatorii la Recensământul 
populației și locuințelor din runda 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:  

- Condițiile de confecționare și dimensiunea ecusoanelor sunt stabilite de către organizația non-
guvernamentală (asociația sau fundația)/ instituția media  acreditată care a desemnat observatorii, 
sub condiția ca acestea să conțină elementele obligatorii prevăzute în prezenta anexă. 

- Observatorul poate asista la activităţile pentru care ONG-ul/instituția media acreditată a 
obţinut acreditarea, numai pe baza ecusonului emis de către ONG/ul/instituția media care a solicitat 
și a obținut acreditarea, însoţite de actul de identitate (pentru observatorii naționali), respectiv a 
pașaportului (pentru observatorii internaționali). 
1) Se înscriu prenumele și numele reprezentantului legal al ONG-ului/ instituției media, precum şi semnătura olografă  a 
acestuia. 
2) Se poate aplica ștampila ONG-ului /instituției media  acreditate  
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Anexa 5. 
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Anexa 5 (continuare) 

INSTRUIREA OBSERVATORILOR 

 PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL LA RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 

RUNDA 2021 (RPL2021) 

Activitatea dvs. se circumscrie  următoarelor tipuri de acțiuni: 

➢ Observarea procesului de recenzare (respectiv procesul de colectare a datelor de la populație); 
➢ Observarea comportamentului recenzorilor ARA și recenzorilor în relația cu populația; 
➢ Observarea modalităților de soluționare a diferitelor probleme apărute pe durata colectării datelor de 

către CCRPL2021, comisiile județene și locale de recensământ; 
➢ Supravegherea modului în care este respectată legislația națională referitoare la procesul de colectare 

a datelor la recensământ și metodologia recensământului; 
➢ Informarea populației asupra modului în care se desfășoară procesul de colectare a datelor și 

încurajarea acesteia de a participa la recensământ, de preferință prin autorecenzare. 
În acest context: 

➢ Asistați la procesul de colectare a datelor prin autorecenzare asistată, fără a vă implica în proces;  
➢ Însoțiți recenzorii în timpul vizitelor pe teren pentru recenzarea prin interviu față-în-față asistat de 

tabletă, fără a vă implica în proces; 
➢ Urmăriți respectarea cu strictețe a prevederilor legale referitoare la procesul de colectare a datelor la 

recensământ fără a interveni în mod direct în organizarea și desfășurarea RPL2021;  
➢ În urma observațiilor realizate, vă definiți propria opinie asupra modului de desfășurare a procesului de 

colectare a datelor la RPL2021 și puteți informa opinia publică despre aceasta; 
➢ Desfășurați activități de informare și pot încuraja populația să participe la recensământ. 

În cadrul activităților pentru care ați fost acreditat, pe perioada derulării colectării datelor la RPL, aveți obligația 

de a respecta cu strictețe prevederile RGPD. Informațiile la care aveți acces în  calitatea de observator sunt 

confidențiale și este interzisă divulgarea acestora. 

Pe perioada derulării recensământului vă este strict interzisă orice fel de prelucrare1 a datelor cu caracter 

personal. 

Sunt considerate ca fiind prelucrări de date cu caracter personal (fără a se limita la) următoarele activități: 

➢ luarea de notițe, 
➢ înregistrarea video și/sau audio, 
➢ efectuarea de fotografii ale paginilor/ecranelor din chestionar sau a persoanelor, 
➢ utilizarea tabletei, 
➢ implicarea în completarea chestionarelor, 
➢ accesul la documentele persoanelor recenzate. 

Divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal sau accesul neautorizat la acestea ca urmare a 

nerespectării celor de mai sus constituie incident de securitate și va fi analizat de ANSPDCP conform legii. 

                                            
1 "prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de 
date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, 
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la 
dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea – Art. 4 alin. (2) RGPD; 


