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Nr.1934/27.06.2022 

 

Informare privind stadiul desfasurarii  Recensamantului                   

Populatiei si Locuintelor- runda 2021 in judetul Arad 

 

În perioada martie - iulie 2022 se va desfăşura, etapizat, pe întreg 

teritoriul României RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL 

LOCUINŢELOR (RPL2021). 

Recensământul populației și locuințelor este o cercetare statistică de mare 

anvergură, care are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale 

naționale și europene, sub forma unor indicatori statistici, în condiții de calitate, 

privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei rezidente, a structurii 

demografice şi socio-economice, date referitoare la gospodăriile populaţiei, 

precum şi la fondul locativ, condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care 

se situează locuinţele. 

Realizat la intervale de timp regulate, de obicei la 10 ani, recensământul 

populației și locuințelor oferă posibilitatea, printr-o cercetare unică, exhaustivă, 

a numărării oficiale a populaţiei cu reședința obișnuită pe teritoriul unei 

ţări şi în cele mai mici diviziuni geografice ale sale caracterizate printr-un set de 

caracteristici demografice, sociale și economice ale populaţiei și a colectării 

datelor necesare pentru producerea informațiilor statistice referitoare la 

stocul de locuinţe și condițiile de locuit ale populației rezidente.  

România, ca stat membru al Uniunii Europene, este obligată să efectueze 

recensământul populației și al locuințelor la o dată de referință aleasă în cursul 

anului 2021, iar această dată de referință a fost aleasă ca fiind ziua de 1 

Decembrie 2021, ora ,,0”. Recensământul populației și locuințelor este 

denumit, generic, RPL 2021.   

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ ARAD 
 

Telefon: 0257.25.61.04, Fax: 0257.21.30.01 
e-mail: tele@arad.insse.ro 
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Legislaţie Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor runda 2021 – baza 

legală pentru desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor este 

asigurată de: 

LEGISLAȚIE PRIMARĂ : 

Legea nr.16/2022 pentru modificarea si completarea ordonatei de urgenta a 

Guvernului nr.19/2020 privind organizarea si desfasurarea recensamantului 

populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 (forma consolidată) privind 

organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Lociunţelor din 

România în 2021 (forma consolidată prin Legea nr. 178/2020, Ordonanţa de 

urgenţă nr. 39 din 19 mai 2021 şi Legea nr. 204 din 19 iulie 2021) 

Legea nr. 204/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 

privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din 

România în anul 2021 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2021 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi 

desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 

Legea nr. 178/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

19/20202 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi 

Locuinţelor din România în anul 2021 

 

LEGISLATIE DE BAZĂ : 

Hotărârea de Guvern nr. 143/2022 (inclusiv Anexele 1-4) privind forma și 
conținutul instrumentarului recensământului populației și locuințelor din 

România în anul 2021  

Hotărârea de Guvern nr. 144/2022 (inclusiv Anexele 1-19) privind aprobarea 

specificațiilor tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative 

pentru efectuarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 

2021 

 

 

https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/01/Legea-nr.-16_2022.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/01/Legea-nr.-16_2022.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/01/Legea-nr.-16_2022.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/OUG-nr.-19-forma-consoloidata.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/OUG-nr.-19-forma-consoloidata.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/OUG-nr.-19-forma-consoloidata.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/OUG-nr.-19-forma-consoloidata.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/Lege-204-Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-715.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/Lege-204-Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-715.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/Lege-204-Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-715.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/Lege-204-Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-715.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/OUG-39_2021.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/OUG-39_2021.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/OUG-39_2021.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/Legea-nr.-178-pe-2020-de-aprobare-a-OUG-nr-19-pe-2020.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/Legea-nr.-178-pe-2020-de-aprobare-a-OUG-nr-19-pe-2020.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/Legea-nr.-178-pe-2020-de-aprobare-a-OUG-nr-19-pe-2020.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/02/HG-143-plus-anexele.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/02/HG-143-plus-anexele.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/02/HG-143-plus-anexele.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/02/HG-144-plus-anexelev3.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/02/HG-144-plus-anexelev3.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/02/HG-144-plus-anexelev3.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/02/HG-144-plus-anexelev3.pdf
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Hotărârea de Guvern nr. 145/2022 privind modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor 

de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din 

România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor 

dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind 

organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din 

România în anul 2021 

Hotărârea de Guvern nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a 

categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și 
locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în 

aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 

privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din 

România în anul 2021 

Hotărârea de Guvern nr. 733/2020  privind componența, organizarea, 

funcționarea și atribuțiile Unității de Coordonare și Implementare a 

Recensământului, respectiv ale unităților județene de implementare a 

recensământului 

 

LEGISLATIE EUROPEANĂ : 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1799 al Comisiei din 21 

noiembrie 2018 privind stabilirea unei acţiuni statistice directe temporare pentru 

diseminarea tematicilor selectate ale recensământului populaţiei şi al locuinţelor 

din 2021, geocodate la nivel de griduri de 1 km2 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/881 al Comisiei din 23 mai 

2017 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor, în 

ceea ce privește modalitățile și structura rapoartelor de calitate, precum și 
formatul tehnic pentru transmiterea datelor și de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 1151/2010 

Regulamentul (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a 

anului de referință și a programului de date statistice și de metadate privind 

recensământul populației și al locuințelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 

763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 

 

https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/02/HG_145_2022.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/02/HG_145_2022.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/02/HG_145_2022.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/02/HG_145_2022.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/02/HG_145_2022.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/02/HG_145_2022.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/02/HG_145_2022.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/HG-1071_20202.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/HG-1071_20202.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/HG-1071_20202.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/HG-1071_20202.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/HG-1071_20202.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/HG-1071_20202.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/HG-733_2020.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/HG-733_2020.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/HG-733_2020.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/HG-733_2020.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/CELEX_32018R1799_RO_TXT.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/CELEX_32018R1799_RO_TXT.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/CELEX_32018R1799_RO_TXT.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/CELEX_32018R1799_RO_TXT.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_881.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_881.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_881.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_881.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_881.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_881.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_712.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_712.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_712.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_712.pdf
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Regulamentul de punere în aplicarea (UE) 2017/543 al Comisiei din 22 

martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul 

populației și al locuințelor în ceea ce privește specificațiile tehnice ale 

tematicilor și ale defalcărilor lor 

Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 9 iulie 2008 privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor 

Strategia de Comunicare – RPL runda 2021 

 

 

CALENDAR RPL 2021: 

• 1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative şi 

populare bază de date RPL2021 

• 14 martie – 27 mai 2022: Autorecenzare online 

• 31 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri 

faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor) 

 

 

Exista 3 metode de recenzare : 

 

1.  AUTORECENZAREA - recenzare individuala, interval:  14.03.2022 –

27.05.2022 

2.  AUTORECENZAREA ASISTATĂ – recenzare la punct de lucru fix,  cu 

sprijinul unui recenzor ARA , interval : 14.03.2022 –27.05.2022 

3.  RECENZAREA – propriuzisa efectuata de catre recenzor prin deplasare la 

fiecare locuinta din sectorul alocat care nu a fost inregistrata  in perioada de 

autorecenzare, interval 31.05.2022 – 17.07.2022 

https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_543.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_543.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_543.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_543.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_543.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/REGULAMENTUL-763_2008.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/REGULAMENTUL-763_2008.pdf
https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/Strategie-de-Comunicare_RPL-2021-20210225.pdf
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Angajarea si plata recenzorilor se efectueaza de catre Primarii se plateste 

cu suma de 3,5 lei pentru sectiunea  privind  recenzarea locuintei din 

chestionarul de recensamant si cu 7 lei pentru sectiunea privind recenzarea 

persoanei din chestionarul de recensamant, plata intregului personal de 

recensamant se va efectua la finalul colectarii datelor prin interviu fata in fata. 

De mentionat ca fiecare persoana care se autorecenzeaza corect  

individual ori se deplaseaza la punctele de lucru fixe pentru a fi sprijinita in 

actiunea de autorecenzare in intervalul 14.03.2022 – 27.05.2022 daca este 

salariata va primi o zi libera platita de catre angajator, in interval de un an de 

la data recenzarii. 

Pentru chestionarele validate din punct de vedere al corectitudinii și 

completitudinii se generează „DOVADĂ AUTO-RECENZARE”. Pentru cele 

nevalidate procesul de autorecenzare trebuie reluat. 

Dovada se descarca de pe site www.recensamantromania.ro pe baza de 

CNP, in interval de un an de la data recenzarii. 
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La nivelul judetului Arad am avut  un numar de 156 recenzori ARA, 

recenzori pentru autorecenzare asistata , cel putin unul in fiecare unitate 

administrativ teritoriala care au desfasurat activitatea in intervalul 14.03.2022 – 

27.05.2022 la birourile – puncte de lucru  fixe- puse la dispozitie de catre 

primarii. 

In urma desfasurarii activitatii recenzorilor ARA si a activitatii de 

autorecenzare a persoanelor la domiciliu, loc de munca deci fara sprijin recenzor 

ARA in intervalul 14 martie – 27 mai 2022 la nivelul judetului s-a autorecenzat 

un procent de 60,9% din populatia estimata la 01.12.2021 din care 50,69 % 

chestionare P completate valid. 

Pe medii situatia se prezinta astfel:in mediul urban s-a completat un 

procent de 65.9 %  chestionare din total populatia estimata iar in mediul rural s-a 

completat un procent de 54,9 % chestionare din total  populatia estimata. 

La nivelul judetului Arad avem un nr.385 de sectoare egal cu nr. de 

recenzori de 385, care vor colecta date din teren prin metoda CAPI – interviu 

fata in fata -   in intervalul 31.05.2022 – 17.07.2022. 

De asemenea in fiecare unitate administrativ teritoriala vom avea un 

recenzor coordonator, in total 78, in municipiu si orase un total de 19 

recenzori sefi si un coordonator judetean 

 

Pana la data de 26.06.2022 la nivelul judetului Arad a fost recenzat la 

domiciliu un procent de 35.3 % persoane din total persoane ramase de recenzat 

in urma etapei de autorecenzare. 

Daca privim procentul din etapa de autorecenzare si cel realizat in etapa 

de recenzare propriuzisa pana la data de 26.05.2022 constatam ca  s-a realizat un 

procent de recenzare la nivelul judetului Arad de 68.1%, procent care ne 

determina sa consideram ca vom finaliza actiunea de recenzare la termenul 

stabilit , adica 17.07.2022, in ierarhia judetelor aflandu-ne in data de 26.06.2022 

pe locul 16. 

Actiuni intreprinse dupa finalizarea etapei  ARA: 

1.preluare tablete de la recenzori ARA 

2.activitate de verificare a formularelor 
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3.instruire recenzori coordonatori, recenzori sefi, recenzori si predare 

tablete si material de lucru 

4.creare grupuri de comunicare separate pe recenzori coordonatori, 

recenzori judet, recenzori municipiu 

5.raspundem intrebarilor puse de recenzori pana la ora 23 zilnic 

6.avem zilnic de la ora 13 sistem de intalnire pe zoom pentru tot 

personalul de recensamant care intampina dificultati 

7. preluam si predam , instruim noii recenzori care semneaza contracte in 

locul celor care renunta 

8.transmitem zilnic procentul de recenzare realizat catre recenzori , 

recenzori coordonatori si comisii locale 

9.actiuni publicitare 

10.informare saptamanala a comisie judetene a RPL si a presedintelui 

comisiei domnul prefect 

 

 

Dificultati intampinate:  

1.autorecenzare gresita a persoanelor, neiregistrarea tuturor persoanelor 

din locuinta neiregistrarea tuturor locuintelor ceea ce duce la o deplasere a 

recenzorului la adresa nerecenzata corect sau complet 

2.reticenta persoanelor de a raspunde intrebarilor puse de recenzor pe 

motiv ca au fost autorecenzate 

3.probleme tehnice ale programului de inregistrare a informatiilor RPL 

4.timp lung in care se incarca tableta cu informatii despre studii,  

4.identificare dificila a locuintelor si persoanelor care nu au fost recenzate 

5.numar semnificativ de recenzori care renunta la activitate in special in 

municipiul Arad 






