
FLUX pentru Recenzare în teren 

– RPL 2021 -



În perioada premergătoare începerii recenzării în teren,

Recenzorul de teren are obligația să: 

- studieze și să-și însușească normele metodologice 
RPL

- studieze chestionarul integral cu toate secțiunile
sale



PREZENTARE GENERALĂ 

RPL 2021



• Scopul RPL 2021 este de a determina numărul populației rezidente (cu reședința
obișnuită în România) și caracteristicile sale demo-socio-economice, mărimea și
caracteristicile fondului de locuințe și de clădiri în care se află locuințele.

• MOMENTUL DE REFERINȚĂ AL RPL2021 - ora ‘0’ din data de 1 Decembrie 2021,
deci recensământul trebuie să surprindă situația existentă la data de 1 Decembrie
2021.

• La RPL2021 se înregistrează situația în care de aflau persoanele, gospodăriile,
locuințele și clădirile la MOMENTUL DE REFERINȚĂ AL RECENSĂMANTULUI.

• RPL 2021 colectează informații referitoare la: gospodării și persoane; locuințele și
clădirile în care sunt situate locuințele, spațiile colective de locuit și persoanele
fără adăpost.



SFERA DE CUPRINDERE
Se înregistrează:

• toţi cetăţenii români cu reședința obișnuită în ţară (indiferent dacă la
momentul recensământului se află în ţară sau în străinătate)

• persoanele de cetăţenie străină sau fără cetăţenie care au reședința obișnuită
în România (indiferent de motivul stabilirii: pentru afaceri, studii sau în interes
personal, refugiaţi, solicitanţi de azil, solicitanţi de cetăţenie română etc.).

Nu se înregistrează:

• persoanele de cetăţenie străină din cadrul reprezentanţelor diplomatice şi
consulare, precum şi membrii familiilor lor

• personalul forţelor armate străine de pe teritoriul ţării

• personalul flotei comerciale navale şi aeriene străine



• Reședința obișnuită reprezintă 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.

• Se consideră că au reședință obișnuită în sectorul de recenzare numai
persoanele care:

➢ au locuit la adresa reședinței obișnuite/în gospodăria din sectorul de
recenzare o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni înainte de data de
referință – 1 Decembrie 2021;

sau

➢ au sosit la adresa reședinței obișnuite/în gospodăria din sectorul de
recenzare în perioada celor 12 luni care preced data de 1 Decembrie 2021
(data de referință al recensământului), cu intenția de a rămâne pentru cel
puțin un an.



ATENȚIE!
Se recenzează (se completează formular P) doar pentru 

persoanele prezente sau temporar absente !

➢prezentă – se consideră că o persoană este prezentă dacă la ora “0” din ziua 
de 1 decembrie 2021 se afla la reşedinţa obișnuită 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;

➢temporar absentă – se consideră că o persoană este temporar absentă dacă 
la ora “0” din ziua de 1 decembrie 2021 era plecatǎ din localitatea de 
reşedinţă, în altă localitate din ţară sau străinătate, pentru o perioadă mai 
mică de 12 luni sau cu intenţia de a fi plecată mai puţin de 12 luni;



Între momentul de referinţă şi ziua înregistrării pot interveni unele modificări ale 
situaţiei concrete din teren, atât în ceea ce priveşte persoanele, cât şi locuinţele.

Se înregistrează:  

• un copil născut înainte de ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021;

• persoană decedată după ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021(întrucât era în 
viaţă la momentul de referinţă al recensământului).

Nu se înregistrează:

• un copil născut după ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021(chiar dacă el există 
la data când se completează chestionarul);

• o persoană decedată înainte de ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021 (pentru că 
ea exista la momentul de referinta al recensamantului) .



PRIN URMARE, SE RECENZEAZĂ:

1. Orice persoană face parte dintr-o gospodărie.
➢ O persoană se poate regăsi într-o gospodărie individuală a populației sau

într-o gospodărie colectivă.

2. Orice gospodărie care se găsește într-o locuință sau într-un spațiu
colectiv de locuit

➢ O gospodărie individuală se poate regăsi într-o locuință (convențională sau
de alt tip) sau într-un spațiu colectiv de locuit.

➢ O gospodărie colectivă se poate regăsi doar într-un spațiu colectiv de
locuit.

3. Orice locuință sau spațiu colectiv de locuit care se găsește într-o
clădire.



• Secțiunile privind componența gospodăriei, secțiunea pentru recenzarea
locuinței și clădirii se completează de persoana care este recunoscută ca fiind
capul gospodăriei.

➢ Capul gospodăriei este persoana declarată și recunoscută ca atare de către
ceilalți membri ai gospodăriei.

• Secțiunea pentru recenzarea persoanelor se completează pentru fiecare
membru adult din familie, iar pentru copiii minori de unul dintre părinți sau de
persoana adultă în grija căreia sunt lăsați copii.

• Se înregistrează cap al gospodăriei numai o persoană prezentă
sau temporar absentă;



CONFIDENȚIALITATEA  
datelor colectate la RPL2021



Pentru a respecta pe deplin confidenţialitatea, recenzorii trebuie să:

➢ să nu divulge, în niciun caz, datele culese în procesul de recenzare; 

➢ să nu permită nimănui să acceseze terminalul informatic – tableta sau 
alte documente referitoare la activitatea din cadrul recensământului sau 
la chestionarele completate;

➢ să păstreze caracterul confidenţial al informaţiilor personale care le-au 
fost comunicate de persoanele care se autorecenzează asistat;

➢să nu facă comentarii despre membrii gospodăriei sau locuinţa în care 
se află gospodăria;

➢ să nu accepte prezenţa în timpul interviului a altor persoane, decât cele 
autorizate de comisia locală de recensământ (dacă este cazul).



Reguli de comportament 
ale recenzorilor de teren



Este foarte important ca toți recenzorii să aibă un comportament adecvat și civilizat 

pe perioada întregii lor activități. 

➢Pe tot parcursul recenzării în teren, recenzorul se va comporta corect şi politicos.

➢Va avea o atitudine imparţială în legătură cu răspunsurile şi comentariile persoanei care 

este recenzată, nearătându-şi surprinderea, aprobarea sau dezaprobarea în legătură cu 

subiectul abordat.

➢Recenzorul va asigura populația că informaţiile individuale au un caracter confidenţial,

neputând fi utilizate în nici un fel ca documente justificative în faţa organelor de justiţie, 

administrative sau în alte situaţii.

Este interzis a se solicita de la gospodării alte informaţii decât cele înscrise în 

chestionare.



Obligaţiile recenzorilor de teren
➢ Să respecte prevederile contractului de servicii pe care îl încheie cu primăria;

➢ Să semneze și să respecte Angajamentul de confidențialitate;

➢ Să respecte toate obligațiile ce revin personalului de recensământ prevăzute de 

O.U.G. nr. 19/2020 și în celelalte acte de legislație secundară;

➢ Să nu utilizeze alte dispozitive decât tableta pusă la dispoziție de către UJIR în 

cadrul prestării serviciilor de recenzare; recenzarea se face exclusiv prin 

intermediul chestionarelor care sunt dezvoltate în aplicația Survey Solutions;

➢ Să respecte alte instrucțiuni elaborate de UJIR sau UCIR.

https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/OUG-nr.-19-forma-consoloidata.pdf


Plata recenzorilor de teren

Conform H.G. nr.145/2022 privind modificarea și completarea H.G. nr. 1071/2020 cu

modificările și completările ulterioare:

Tarifele sunt următoarele:

• 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei”

• 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”

Pentru localitățile dispersate/izolate, tarifele sunt următoarele:

• 9 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei”

• 5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”

Plata se face conform situației rezultate din contorizarea automată a datelor

comunicate de UJIR-uri.



OPIS – bunuri şi materiale primite de 

recenzorul de teren

- o tabletă

- credenţiale pentru contul recenzorului (user, parolă)

- un chestionar martor în limba română



FLUXUL DE LUCRU 

RECENZARE ÎN TEREN



Sectorul de recensământ

➢ Fiecare recenzor este responsabil de un sector de recensământ. 

➢ Sectorul de recensământ reprezintă o zonă geografică bine delimitată în cadrul căreia se efectuează 

operațiunea de colectare a datelor (recenzarea). 

➢ Un sector de recensământ poate fi format din unul sau mai multe sub-sectoare de recensământ.

• Subsectoarele sunt numerotate de la 1 la n in cadrul fiecarei localitati. Sectoarele vor fi de la 1 la n în 
cadrul UAT-ului.

• Intotdeauna se începe cu numerotarea sectoarelor intregi (care nu sunt formate din mai multe sub-
sectoare).

➢ Sectoarele de recensământ sunt delimitate exclusiv în scopul colectării datelor la recensământ.



• Un sector conține, în medie, 500 adrese.

• Fiecare recenzor are pe tabletă o hartă a sectorului de recensământ. Practic, sectorul de recensamant este un 
poligon, iar in interiorul acestuia se regăsesc locuințele ce trebuie recenzate. 

• Pe lângă hartă (fizică sau pe tabletă), există și un Opis al adreselor din interiorul sectorului de recensământ. 

• Opisul are următoarea structură:

tip artera denumire artera numar administrativ
Strada 13 Septembrie 1

Strada 13 Septembrie 10

Strada 13 Septembrie 11

Strada 13 Septembrie 12

Strada 13 Septembrie 12A

Strada 13 Septembrie 13

Strada 13 Septembrie 15

Strada 13 Septembrie 17

Strada 13 Septembrie 19

Strada 13 Septembrie 20

Judetul: Bacau

Localitatea: Bacau

SIRUTA: 020297



VIZITAREA PRELIMINARĂ A SECTORULUI 

Are loc  între 14 – 15 mai  2022 şi are în vedere desfăşurarea următoarelor activităţi:

- identificarea în teren a limitelor sectorului de recensământ de către recenzor, conform 

hărţii sectorului de recensământ şi a altor documente auxiliare care o însoţesc;

- verificarea ca sectorul de recensământ să fie complet (in Opis sa fie trecute toate

cladirile/ locuintele intalnite in teren);

- identificarea clădirilor şi locuinţelor în care locuieşte sau ar putea locui cineva, precum 

şi toate clădirile neocupate sau în curs de construcţie.



ADRESĂ CNP 

persoane 

(din 

PREÎNREG) 

sau (din 

RNEP)

Sursa

(1 – RNEP

2 –

PREINREG)

Persoană 

auto-

recenzată 

(0-DA

1 - NU)

Clădire 

recenzată 

din auto-

rec

(0-DA

1 - NU)

Locuință

recenzată 

din auto-

rec 

(0-DA

1 - NU)

Denumire

stradă

Nr. adm bloc scara Ap.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Libertății 2 1 A 1 12345 1 1 1 1

23456 1 1

34567 1 1

2 Libertății 2 1 A 2 45678 2 0 0 0

56789 2 1

67890 2 0

În acest scop se va pune la dispoziția fiecărui recenzor, pentru sectorul său de recensământ, o listă cu situația locuințelor, 
gosodăriilor, respectiv a persoanelor care s-au/nu s-au autorecenzat. 

SITUAȚIA AUTO-RECENZĂRII
JUDEȚ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
UAT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LOCALITATE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SECTOR DE RECENSĂMÂNT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

!!! Recenzorul va trebui să realizeze
recenzarea persoanelor, clădirilor și
locuințelor marcate cu codul 1 în
coloanele 8, 9 și 10 ale tabelului
privind Situația autorecenzării.

Identificarea adreselor, gospodăriilor, locuințelor unde trebuie realizată recenzarea



• La prima sincronizare a tabletei, fiecare recenzor va primi chestionarele care i-au fost atribuite, câte un 
chestionar pentru fiecare locuinţă inclusă ȋn opisul sectorului, chestionar ce este pre-completat cu 
adresa actualizată de primărie în aplicația WEBGIS. !!! Adresa nu se modifica !!!

• Chestionarul, respectiv Secțiunea pentru recenzarea locuinţei se completează de recenzor împreună cu 
capul gospodăriei pentru:

• Coperta

• Informații despre gospodărie

• Componența gospodăriei

• Infiormaţii despre locuință/ clădire

• Recenzorul completează câte o Secțiune pentru recenzarea persoanei prin interviu față-în-față cu 
fiecare membru al gospodăriei declarat în secțiunea Componența gospodăriei (inclusiv cu capul 
gospodăriei).

• Chestionarul cuprinde și o Secțiune pentru recenzarea spațiului colectiv de locuit care se va activa în 
chestionarele alocate pentru acestea.

FLUXUL DE LUCRU CAPI



• Pentru transmiterea chestionarului complet al întregii gospodării, trebuie ca recenzorul să apese butonul 

FINALIZEAZĂ RECENZAREA (COMPLETE).

• Chestionarul este transmis către supervizor, care îl verifică, iar în urma verificării îl acceptă sau îl refuză, caz în 

care chestionarul revine la recenzor. 

✓ Observațiile și întrebările se pot face sub formă de comentarii în dreptul fiecărei întrebări sau ca mesaj 

general, înainte de a transmiterea către recenzor, în câmpul Introducere text

• În cazul în care chestionarul este returnat de către supervizor recenzorului, acesta reapare pe tabletă însoțit 

de un mesaj explicativ cu privire la motivul respingerii.

• Recenzorul trebuie să verifice informațiile solicitate și, dacă este necesar, să facă modificări. Dacă informațiile 

sunt confirmate ca fiind corecte este recomandat ca recenzorul să confirme în scris, ca răspuns la 

comentariile supervizorului și să retransmită chestionarul prin aceeași procedură descrisă în prima fază.

• După validarea chestionarului de către supervizor, acesta va transmite chestionarul către INS (Headquarters). 

Procedura de validare a chestionarului va fi aceeași ca cea dintre recenzor și supervizor.

• Supervizorii și Headquarter vor fi din rândul membrilor UJIR/UCIR.



STATUSURI  ALE CHESTIONARELOR ÎN APLICAȚIA INTERVIEWER

I. CREARE NOU 

• Chestionare unice (cu adresa pre-completată din baza de date WEBGIS pe care primăriile 

au avut obligația să o actualizeze cf. nomenclaturului stradal și al numerelor 

administrative); Fiecare locuință din sector va avea alocat un chestionar pre-completat cu 

adresa din WEBGIS. În vederea recenzării locuinței și persoanelor din locuință se va deschide 

DOAR chestionarul alocat locuinței, pre-completat cu adresa, conform locației din harta 

sectorului.

• !!! Se vor folosi DOAR aceste chestionare pre-completate !!!



STATUSURI  ALE CHESTIONARELOR ÎN APLICAȚIA INTERVIEWER

I. CREARE NOU 

• Chestionare nelimitate se vor deschide doar în cazuri excepționale. Pentru acestea se vor  

introduce manual adresa locuinței și nr. de sector.

• Există un singur chestionar nelimitat care se utilizează DOAR în cazul în care se 

identifică o locuință care nu este prinsă în sector. 

• Chestionarul nelimitat ”gol” va fi găsit întotdeauna în secțiunea Creare Nou și de 

acolo se vor deschide interviuri noi.



STATUSURI  ALE CHESTIONARELOR ÎN APLICAȚIA INTERVIEWER

III. ÎNCEPUTE

• Chestionare/interviurile începute și neterminate;

• Chestionare/Interviuri pentru care nu s-a apăsat butonul FINALIZAT de la finalul 

chestionarului;

• După SINCRONIZARE nu se transmit pentru validare. 

III. RESPINSE – sunt chestionarele respinse de supervisori.  În acest caz:

• Problemele semnalizate de supervizor trebuie rezolvate

• După ce chestionarul este deschis, acesta va apărea în secțiunea ÎNCEPUTE

• După rezolvarea problemelor, pentru a fi retransmis, trebuie apăsat butonul FINALIZAT de la 

finalul chestionarului 



IV. FINALIZATE

• Chestionarele/Interviurile terminate pentru care s-a apăsat butonul FINALIZAT de la finalul 

chestionarului. Se pot redeschide. După redeschidere vor apărea în secțiunea ÎNCEPUTE.

!!! Pentru a se transmite spre validare la următoarea sincronizare, trebuie apăsat butonul 

FINALIZAT de la finalul chestionarului

• Dispar după SINCRONIZARE



SINCRONIZAREA

• Se face prin apăsarea butonului albastru “Sincronizare” sau prin butonul din dreapta 

sus, in forma de nor

• Efectuați sincronizarea atunci când aveți conexiune bună!

• Trebuie să se țină cont că sincronizarea poate dura câteva minute.

• Este indicat sa faceți sincronizarea de doua ori pe zi: 

1) La începutul zilei, înainte de a merge pe teren și având la dispoziție o conexiune bună

2) La sfârșitul zilei, pentru a trimite supervizorului dvs. interviurile completate în ziua 

respectivă (Se trimit numai interviurile finalizate!)



CONTROL ȘI VALIDARE

• CHESTIONARELE CU ERORI – nu vor fi validate de către supervizor, așadar încercați 

pe cât posibil sa rezolvați erorile la momentul interviului!

• CHESTIONARE CU ATENȚIONĂRI – rezolvați atenționările la momentul interviului!

• CHESTIONARE CU ÎNTREBĂRI FĂRĂ RĂSPUNS - nu vor fi validate de către 

supervizor! Toate întrebările din interviu sunt obligatorii pentru persoanele 

recenzate!

• COMENTARII – se pot adaugă comentarii către supervizor în dreptul unei întrebări 

sau la finalul interviului, în secțiunea Finalizat 



FLUXUL ÎNTREBĂRILOR

• Întrebările se deschid după salturile stabilite în chestionarul electronic; 

• O întrebare se deschide numai dacă s-a răspuns la întrebarea anterioară;

• Pe parcursul unui interviu trebuie să vă asigurați că răspunsurile sunt corecte și 

că ați parcurs tot fluxul de întrebări;

• Înainte de a apăsa butonul “Finalizat”, asigurați-vă că toate secțiunile 

chestionarului au culoarea verde (adică sunt complete!)



SECURITATEA DATELOR 

• La fiecare ieșire din aplicație veți fi deconectat astfel încât, datele

colectate să nu poată fi accesate de persoane neautorizate;

• După fiecare ieșire din aplicație va trebui să introduceți parola;

• Parola nu trebuie păstrată pe tabletă;

• Tableta nu se înmânează altei persoane, sub niciun motiv!



Recenzorii șefi –
rol de Observatori în aplicația Survey Solutions

Atribuțiile generale ale recenzorilor șefi:

• Repartizează recenzorii pe sectoare de recensământ;

• Coordonează realizarea vizitelor preliminare ale recenzorilor în 
sectoarele de recensământ;

• Monitorizează activitatea de colectare și validare a datelor, fără a 
putea face modificări;

• Vizualizează activitatea recenzorilor, dpdv cantitativ si calitativ.

• Primesc de la UJIR userul și parola pentru accesarea secțiunii
Observator în vederea verificării chestionarelor completate de 
recenzori



Coordonatorii de UAT –
cu rol de Observator în aplicația Survey Solutions

Atribuțiile generale ale coordonatorilor de UAT:

• Organizarea și repartizarea, împreună cu recenzorii șefi, a recenzorilor pe 
sectoare de recensământ, conform instrucțiunilor UJIR;

• Supraveghează buna desfășurare a colectării datelor în UAT-ul pe care îl
coordonează, în sistem read-only (din rolul de observator).



Recenzori șefi / Coordonatori UAT –
cu rol de Observatori în Survey Solution

Atribuțiile specifice platformei Survey Solutions:

• Rol de vizualizare, fără posibilitate de editare/corectare
(sistem read-only)

• Monitorizează activitatea echipei de recenzori



Monitorizarea recenzorilor
de către recenzorii șefi și coordonatorii de UAT

Pentru monitorizarea activității de colectare și validare a 
datelor, recenzorii șefi și coordonatorii de UAT vor utiliza
conturi de observatori (Observers).

Ei vor urmări, pentru fiecare recenzor din subordine cel puțin:

➢Ritmul de completare zilnică a interviurilor cu date

➢Ponderea interviurilor returnate de supervizori

➢Locurile unde sunt completate interviurile și orele la care se petrece 
acest lucru etc.

Video cu demo…

https://drive.google.com/file/d/1uVl7WBTYfi8ZDOsYA1SV_Cxq8QMsI6oy/view?usp=sharing


FLUXUL DE VALIDARE AL DATELOR LA NIVEL DE UJIR

➢ La nivelul UJIR, există supervizori.

➢ Recenzorii colectează datele. Le transmit prin sincronizarea tabletei către supervizorii din UJIR.

Supervizorii verifică interviurile, le resping către recenzori sau le validează, iar acestea se duc către

headquarterul din UJIR. Headquarterul verifică, respinge către supervizori sau validează interviurile.

Supervizorii le vor trimite recenzorilor în cazul în care sunt greșite, deoarece corecțiile le pot face doar

recenzorii.

➢ Headquarterii din UJIR vor aproba numai interviurile validate de către supervizori.



Procedura de validare a datelor

• Validarea chestionarelor se realizează în 2 etape, după transmiterea către server 

a interviului (chestionarului) completat de recenzor pe tabletă:

• Validarea de către supervizor (la nivel de județ)

• Validarea de către headquarter (la nivel de țară)

• Interviurile (Chestionarele) completate de recenzori sunt considerate finalizate 

integral și marcate ca atare în baza de date abia după validarea lor de către 

supervizor și de către headquarter 



Chestionarele vor fi completate pe tabletă numai de către recenzor, în urma 
dialogului direct cu membrii gospodăriei

➢Este interzis a se solicita de la gospodării alte informaţii decât cele înscrise în chestionare;

➢La înregistrarea informaţiilor în chestionarele individuale, se va încerca pe cât posibil 

desfăşurarea interviului direct cu fiecare persoană din gospodărie în parte;

➢Veti pozitiona astfel tableta incat respondentul sa poata vedea raspunsurile pe care le 

inregiustrati in chestionarul electronic;

➢În cazul persoanelor cu deficienţe senzoriale sau psihice, care nu pot da răspunsuri corecte, 

se vor înregistra informaţiile declarate pentru aceştia de către părinţii lor, de întreţinătorii 

legali sau de alţi membri ai gospodăriei, care cunosc bine situaţia persoanelor în cauză;

➢Recenzorul va respecta cu stricteţe programul vizitelor stabilite şi acceptate de gospodării.



SUCCES!


