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CHESTIONAR RPL 2021

CHESTIONARUL electronic este structurat pe mai multe secțiuni, astfel:

• Coperta

• Secţiune pentru recenzarea locuinței

• Informații despre gospodărie

• Componența gospodăriei

• Intrebari despre locuinţă şi clădire

• Secţiune pentru recenzarea spatiului colectiv de locuit

• Secţiune pentru recenzarea persoanei



2 ȋntrebări NUMAI PENTRU RECENZOR

• Tipul gospodariei

• Gospodărie individuală a populaţiei

• Gospodărie individuală ȋn spaţiu colectiv de locuit

• Gospodărie colectivă

• Persoană fără adăpost

• Rezultatul recenzării

• Gospodăria acceptă interviul

• Gospodăria refuză interviul

• Doar o parte din membrii gospodăriei s-au autorecenzat

• Locuinţă neocupată

• În locuinţă se află doar personae temporar prezente

• În functie de răspunsurile la aceste ȋntrebări se deschid sau nu anumite secţiuni sau
se afişează anumite ȋntrebări.



ÎNTREBĂRI DESPRE GOSPODĂRIE



RECENZORUL ÎMPREUNĂ CU PERSOANA DESEMNATĂ CAP AL GOSPODĂRIEI:

VOR TREBUI SĂ  STABILEASCĂ COMPONENŢA GOSPODĂRIILOR DIN LOCUINŢĂ, respectiv:

• dacă locuinţa era ocupată la 1 decembrie 2021;

• câte gospodării sunt în locuinţă - în cazul în care într-o locuinţă se găsesc mai multe gospodării, 

fiecare dintre acestea vor fi înregistrate pe câte un chestionar separat ;

• care este numărul total al persoanelor din locuinţă - trebuie să se identifice toate persoanele care 

trăiesc în aceeaşi locuinţă şi apoi să se stabilească dacă aceste persoane aparţin aceleiaşi gospodării 

(se gospodăresc împreună) sau aparţin unor gospodării diferite care locuiesc în aceeaşi locuinţǎ;

• care este numărul persoanelor din fiecare gospodărie din locuinţă;

• încadrarea fiecărei persoane din fiecare gospodărie, în funcţie de situaţia în care se află la momentul 

de referinta al recensământului.



În această secțiune se completează următoarele informații:

1. Lista CNP-urilor membrilor gospodăriei este precompletată

• Recenzorul verifică dacă CNP-urile precompletate corespund persoanelor care locuiesc la adresa
respectivă (au reşedinţa obişnuită pentru cel puţin 12 luni sau cu intenţia de a rămâne cel puţin 12 luni)

• Dacă da, trece mai departe la următoarea întrebare

• Daca nu, sterge CNP-urile precompletate şi le completează pe cele ale persoanelor care locuiesc la adresa
respectivă

ATENȚIE!

Trebuie sa completati in aceasta sectiune toti membrii gospodariei respective, prezenti sau temporar absenti
din gospodarie la 1 decembrie 2021, nu la data la care realizati interviul.

Aveti grijă să treceţi ȋn această listă toţi membrii eligibili deoarece această listă determină crearea câte unei
Sectiuni pentru recenzarea persoanei pentru fiecare persoană inscrisă ȋn aceasta listă. (deschide o 
secţiune individuală). Daca nu treceţi o persoană ȋn această listă, nu veţi avea o sectuiune individuală pentru
ea.

INFORMAȚII DESPRE GOSPODĂRIE



• INFORMAȚIILE DESPRE GOSPODĂRIE se completează de recenzor cu sprijinul 

capului de gospodărie;

Reguli generale de înregistrare a gospodăriilor:

• se înscrie situația prezenței membrilor gospodăriei la momentul de referință al 

recensământului, ora “0” din data de 1 Decembrie 2021 (numărul membrilor 

gospodăriei prezenți, temporar absenți);

• se întocmește lista membrilor gospodăriei existenți la momentul de referință al 

recensământului (1 Decembrie 2021);

• pentru fiecare persoană din lista membrilor gospodăriei se înregistrează 

informații referitoare la CNP, gradul de rudenie cu capul gospodăriei, 

identificarea soțului/soției, partenerului/partenerei, mamei și a tatălui – dacă 

vreunul dintre aceștia fac parte din gospodărie. 

INFORMAȚII DESPRE GOSPODĂRIE



ATENȚIE!

! Trebuie să completati in aceasta sectiune toti membrii gospodariei respectiv,

prezenti sau temporar absenti din gospodarie la 1 decembrie 2021, nu la 

data la care realizati interviul.

! Aveti grijă să treceţi ȋn această listă toţi membrii prezenți și temporar absenți 

deoarece această listă determină crearea de Sectiuni pentru recenzarea

persoanei, pentru fiecare persoană inscrisă ȋn aceasta listă. (se deschide

câte o secţiune individuală). 

Daca nu treceţi o persoană ȋn această listă, nu veţi avea o sectiune

individuală pentru ea și nu o puteti recenza!

INFORMAȚII DESPRE GOSPODĂRIE



Numărul persoanelor din gospodărie (prezente și temporar absente)
• 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 (a nu se lua in considerare absente scurte precum

delegatie, internare in spital etc.).
• O PERSOANĂ ESTE TEMPORAR ABSENTĂ dacă la ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021 era plecatǎ din 

localitatea de reşedinţă obişnuită, 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.

Numărul persoanelor plecate pe perioadă îndelungată
• O PERSOANĂ ESTE PLECATĂ PENTRU O PERIOADĂ ÎNDELUNGATĂ dacă, la ora “0” din ziua de 1 

Decembrie 2021, aceasta era plecată din localitatea de domiciliu/reşedinţă într-o altă localitate din 

ţară sau străinătate, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni sau era plecată pentru o  perioadă mai 

scurtă de 12 luni, dar cu intenţia de a absenta (de a sta plecat) pentru mai mult de 12 luni.

Numărul persoanelor temporar prezente
• SE CONSIDERĂ TEMPORAR PREZENTĂ ORICE PERSOANĂ (ROMÂN SAU STRĂIN) care, la la ora “0” din 

ziua de 1 Decembrie 2021, este temporar prezentă în localitatea de recenzare, fiind venită de o 

perioadă mai mică de 12 luni şi cu intenţia de a sta mai puţin de 12 luni, pentru diferite scopuri: 

delegaţie, concediu de odihnă, vizită la rude sau prieteni etc.

INFORMAȚII DESPRE GOSPODĂRIE

Se va trece:



În această componenta a secțiunii se completează următoarele informații:

• Un nume fictiv (denumire fictivă, diminutiv, poreclă) pentru fiecare membru al gospodăriei

• Care este relația de rudenie a  fiecărui membru al gospodăriei cu capul gospodăriei

• Dacă soțul/soția fiecărui membru al gospodăriei locuiește în gospodărie și cine este acesta?

• Dacă partenerul/partenera (dintr-o uniune consensuală) a fiecărui membru al gospodăriei 

locuiește în gospodărie și cine este acesta

• Dacă tatăl fiecărui membru al gospodăriei locuiește în gospodărie și cine este acesta?

• Dacă mama fiecărui membru al gospodăriei locuiește în gospodărie și cine este acesta?

ATENȚIE!

• În uniune consensuală pot trăi și persoane de același sex care pot fi declarați drept 

partener/parteneră a oricărui membru al gospodăriei mai mare de 12 ani. Nu pot fi însă declarați 

drept soț/soție. 

COMPONENȚA GOSPODĂRIEI



ÎNTREBĂRI DESPRE LOCUINȚĂ



CLĂDIRI  ŞI LOCUINŢE  

Se vor înregistra:

• toate clădirile de locuit;

• locuinţele situate în orice clădire, indiferent de forma de proprietate, de pe teritoriul României;

• locuinţele ocupate sau neocupate, indiferent de clădirile în care sunt situate (în clădiri de locuit, în 
clădiri de locuit în comun de tip hotel sau de tip cămin, în clădiri cu altă destinaţie);

• clădirile şi locuinţele aflate în proprietatea unor cetăţeni străini, în care locuiesc cetăţeni români sau 
străini (care au domiciliul sau reşedinţa temporară în România)

• alte unităţi de locuit - spaţii locuite din necesitate, situate în construcţii provizorii (barăci, colibe 
etc.), în construcţii gospodăreşti şi dependinţe izolate de clădire (bucătării, magazii, garaje etc.), în 
dependinţe şi spaţii cu altă destinaţie din clădire (uscătorii, spălătorii, pivniţe, poduri etc.) sau în 
unele unităţi mobile (vagoane, remorci, şlepuri etc.) locuite permanent;

• clădirile cu altă destinaţie în care se află locuinţe;

• clădirile cu spaţii colective de locuit (internate şcolare, cămine pentru studenţi, dormitoare pentru 
muncitori, cămine de nefamilişti, case de tip familial, cămine pentru bătrâni, hoteluri, spitale, 
sanatorii, cabane turistice etc.) şi locuinţele din cadrul acestora;

• clădirile în curs de construcţie ocupate parţial de populaţie;



Nu se vor înregistra:

• clădirile cu altă destinaţie (administrativă, industrială, comercială, social-culturală, 
agrozootehnică), spaţiile de depozitare, dacă în incinta acestora nu se află locuinţe sau spaţii 
colective de locuit;

• cazărmile, închisorile sau alte clădiri aflate în incintele păzite ale unitatilor apartinand Sistemului 
Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, ale Ministerului Justiției și a altor 
unități speciale (recenzarea se face de către persoane nominalizate de aceste instituții;)

• clădirile situate pe teritoriul României deţinute cu titlu de proprietate de alte state, administrate 
de reprezentanţele diplomatice şi consulare ale ţărilor respective sau de reprezentanţele 
organizaţiilor internaţionale, dacă în cadrul lor nu au reşedinţa cetăţeni români.



Se completează întrebările referitoare la locuință pentru fiecare:

• locuinţă convenţională / neconvenţională (ocupată sau neocupată), indiferent dacă aceasta este 

situată într-o clădire de locuit, într-o clădire cu altă destinaţie sau într-un spaţiu colectiv de locuit.

➢ Locuinţa convenţională este o unitate distinctă din punct de vedere funcţional, alcătuită din una 

sau mai multe camere de locuit, prevăzută, în general, cu dependinţe (bucătărie, baie etc.) şi/sau 

cu alte spaţii de deservire (cămări, debarale etc.), independentă de alte locuinţe sau spaţii, având 

intrare separată, indiferent dacă este ocupată de una sau mai multe gospodării sau neocupată.

Vor fi considerate locuinţe convenţionale:

• apartamentul-alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, prevăzut cu dependinţe 

corespunzătoare;

• locuinţele situate în case individuale

➢ Locuinţa neconvenţională (altă unitate de locuit) este acea unitate locativă care nu se încadrează 

în definiţia locuinţei convenţionale (fie pentru că este o unitate mobilă, semi-permanentă sau 

improvizată, fie pentru că nu a fost  concepută ca locuinţă), dar care, la momentul de referinţă al 

recensământului, este utilizată ca reşedinţă obişnuită de una sau mai multe persoane.



SITUAŢIA OCUPĂRII LOCUINŢEI

• ocupată – este locuinţa aflată în folosinţa a cel puţin unei gospodării şi care este locuită de cel 

puţin o persoană prezentă sau temporar absentă;

• rezervată pentru uz sezonier sau secundar –locuinţă în care nu se află nicio persoană prezentă 

sau temporar absentă sau se găsesc doar persoane temporar prezente;

• neocupată - reprezintă casa sau apartamentul care la momentul de referinţă al recensământului 

nu este locuit(ă). Acestea pot fi într-una dintre următoarele situaţii de neocupare: de vânzare, 

de închiriat, de demolat, altă situație;

• în locuinţă se află numai persoane temporar prezente – locuinţele în care se află doar 

persoane aflate temporar în acea locuință împreună cu familiile lor (lucrează temporar în ţară, 

sunt turişti etc.) pentru mai puțin de 12 luni (implicit au reședința obișnuită în altă parte).



POZIŢIA LOCUINŢEI ÎN CLĂDIRE

Poziţia locuinţei în clădire se referă la nivelul la care se află intrarea principală a locuinţei convenţionale. 

• subsol – reprezintă nivelul care are peste jumătate din înălţimea liberă a încăperilor sub nivelul terenului;

• demisol - reprezintă nivelul care are cel mult jumătate din înălţimea liberă a încăperilor sub nivelul terenului;

• parter – reprezintă nivelul al cărui planşeu inferior se găseşte la nivelul solului sau aproximativ la acest nivel; 

uneori, parterul este situat la o oarecare înălţime faţă de sol (cca.1,50 m); clădirile individuale cu o singură 

locuinţă au situată locuinţa, de regulă, la parter.

• mezanin – este nivelul intercalat între parter şi primul etaj, care se deosebeşte de celelalte etaje, fie prin 

înălţimea mai mică, fie prin lipsa balcoanelor sau prin destinaţie (spaţii, accesorii pentru magazinele de la 

parter, depozite de mărfuri, ateliere sau birouri);

• numărul etajului – dacă locuinţa se află la orice alt nivel care are, în general, aceeaşi distribuţie în plan, fiind 

cuprins între parter sau mezanin, pe de o parte, şi mansardă, pod sau terasă, pe de altă parte, se înscrie 

numărul etajului;

• mansardă – se consideră nivelul construit sub învelitoarea acoperişului.



CAMERE DE LOCUIT

Definiţie: Se consideră cameră de locuit - încăperea dintr-o locuinţă care serveşte pentru locuit, 

având suprafaţa de cel puţin 4 mp (spaţiul fiind suficient de mare pentru a cuprinde un pat de 

adult), înălţimea de cel puţin 2 m pe cea mai mare parte a suprafeţei sale şi care primeşte 

lumină naturală fie direct, prin ferestre şi/sau uşi exterioare, fie indirect, prin verande, cu 

ajutorul ferestrelor şi/sau uşilor sau prin alte camere de locuit, cu ajutorul glasvandurilor;

Se consideră camere utilizate în scopuri profesionale, acele camere din cadrul locuinţelor 

destinate prin construcţie a fi locuite, dar care la momentul de referinţă al recensământului

sunt folosite de gospodăriile care le ocupă sau de firme, societăţi comerciale, de turism, în 

alte scopuri decât cele de locuit (de exemplu: camerele din locuinţe transformate de către 

proprietarii acestora în cabinete medicale, birouri de avocatură, magazine, case de amanet, 

frizerii etc.).



Exemple de camere de locuit:

• camerele de dormit, sufrageriile, camerele de oaspeţi, birourile (bibliotecile), camerele 

mansardate, pivniţele locuibile, camerele de serviciu (camerele personalului casnic), 

precum şi holurile care îndeplinesc condiţiile de suprafaţă, înălţime şi lumină ale unei 

camere de locuit şi sunt utilizate pentru locuit, nefiind folosite numai ca spaţii de trecere;

• încăperea folosită atât pentru dormit, cât şi pentru pregătirea hranei, dintr-o locuinţă cu o 

singură cameră, se consideră cameră de locuit (de exemplu: apartamente/garsoniere 

confort III);

• încăperea destinată pentru locuit, prevăzută cu nişă de gătit.



Nu veți considera camere de locuit:

• bucătăriile, chiar dacă au suprafaţa de peste 4 mp;

• coridoarele, verandele, încăperile utilitare (spălătorii, uscătorii) şi vestibulurile; 

• sălile de baie şi grupurile sanitare, chiar dacă suprafaţa lor este mai mare de 4 mp; 

• dependinţele şi alte spaţii din locuinţă (băile, WC-urile, verandele, vestibulurile, 

antreurile, marchizele, tindele, holurile nelocuibile) care nu îndeplinesc condiţiile

de suprafaţă, înălţime şi lumină ale unei camere de locuit;

• culoarele, coridoarele, oficiile, cămările, debaralele, logiile, boxele etc. şi, în

general, orice încăpere mai mică de 4 mp. şi care nu îndeplineşte definiţia de 

cameră de locuit, chiar dacă este locuită.



BUCĂTĂRIE/CHICINETĂ

Bucătăria este încăperea sau o parte dintr-o încăpere (cu suprafaţa de cel puţin 4 mp şi 2 m 

înălţime), destinată şi utilizată pentru pregătirea hranei, situată în interiorul locuinţei sau în 

afara acesteia, dotată cu mijloacele necesare pregătirii hranei.

Chicineta este spaţiul destinat şi utilizat pentru pregătirea hranei, situată în interiorul 

locuinţei sau în afara acesteia, dotată cu mijloacele necesare pregătirii hranei, cu o 

suprafaţă mai mică de 4 mp. Pentru locuinţele cu mai multe bucătarii se vor înregistra 

numai una dintre acestea şi anume cea mai dotată şi cu suprafaţa mai mare. 



BAIE (CU CADĂ ŞI/SAU DUŞ)

Definiţie: Baia este încăperea situată în interiorul sau în afara locuinţei, destinată asigurării 

igienei corporale, având instalaţii specifice acestui scop: cadă cu sau fără duş, sau numai duş şi 

chiuvetă;

• Se consideră că o locuinţă are instalaţie de baie dacă există o instalaţie care are conexiuni 

fixe cu o sursă de alimentare cu apă şi cu o conductă de scurgere care iese din clădire. 

CLOSET CU APĂ (WC)

• se consideră că locuinţa are closet cu apă (WC), dacă are instalaţie prevăzută cu rezervor 

de apă şi canal de evacuare, indiferent dacă este situat în interiorul băii sau într-o încăpere 

separată situată în locuinţă sau în afara locuinţei;

• dacă locuinţa nu are closet cu apă, se va face distincţia între situaţia în care locuinţa are alt 

tip (fel) de closet (“uscat” sau latrină, la care evacuarea se face fără apă, în haznale) şi cea 

în care locuinţa nu este dotată cu nici un tip de closet



ÎNTREBĂRI DESPRE CLĂDIRE

Se completează numai în chestionarul primei locuințe din clădire – în 

cazul recenzării prin interviu față-în-față cu recenzor. 



SECȚIUNE 

PENTRU RECENZAREA PERSOANEI



SECTIUNEA PENTRU RECENZAREA PERSOANEI conține întrebări referitoare la:

➢ caracteristici demografice

➢ migraţia internă şi internaţională a persoanei 

➢ caracteristici etno-culturale

➢ caracteristici educaţionale

➢ caracteristici economice 

ATENȚIE!

O întrebare apare pe ecranul tabletei doar dacă s-a răspuns la întrebarea 

precedentă din fluxul normal de întrebări.



P1a. Starea civilă legală
Se completează pentru persoanele care aveau vârsta de 16 ani și peste la ora 0 

din 1 Decembrie 2021.

➢necăsătorit(ă) - persoana care nu a fost niciodată căsătorită (inclusiv copiii sub 18 ani, ca regulă 

generală);

➢căsătorit(ă) - persoana care este căsătorită oficial (la oficiul Stării Civile). 

➢divorţat(ă) - persoanele divorţate şi nerecăsătorite;

➢văduv(ă) - persoanele cărora le-a decedat soţia/soţul şi sunt nerecăsătorite



P1b. Persoana trăiește în uniune consensuală?
(Starea civilă de fapt )

Întrebarea se adresează tuturor persoanelor de 12 ani și peste care nu sunt 

căsătorite oficial.

➢Se consideră că două persoane sunt parteneri într-o uniune consensuală atunci 

când au reşedinţa în aceeaşi gospodărie, nu sunt căsătoriţi unul cu altul şi au o 

relaţie de tip căsătorie, indiferent de starea civilă legală și genul fiecăruia.

➢Soția sau soţul nu sunt parteneri!



P1d. Numărul copiilor născuți-vii 

➢se completează numai pentru persoanele de sex feminin, indiferent de starea civilă sau 

de vârstă (începând cu vârsta de 12 ani);

➢se au în vedere toţi copiii născuţi vii, indiferent dacă la momentul de referință al 

recensământului (1 decembrie 2021) se află sau nu în viaţă, dacă locuiesc sau nu în 

gospodăria mamei, aceia care provin din căsătorii actuale, anterioare sau din afara 

căsătoriei mamei lor, aceia plecaţi din gospodărie la studii, la lucru, în străinătate 

Nu se includ: copii născuți morți, copiii soțului proveniți din căsătorii anterioare, copiii 

adoptați și nici copiii aflați în plasament familial. 



SITUAŢIA PERSOANEI LA RECENSĂMÂNT

➢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;

Migrația internă și internațională



P2a. Pentru câte luni a plecat persoana din localitatea de 
resedinta obisnuita ? (P2B, P2C)

➢ se va completa numărul de luni de absenţă a persoanei de la reşedinţa obișnuită, iar durata 

absenței se calculează față de data de 1 Decembrie 2021 (nu față de data în care are loc 

recenzarea).

➢ în cazul persoanelor care sunt plecate din localitatea de recenzare, însă se întorc periodic pentru 

vizite, vacanţe sau alte motive, momentul plecării va fi considerat cel în care persoana a plecat 

pentru prima dată  şi nu momentul când a plecat din localitate după cea mai recentă vizită.

➢ numărul de luni se va rotunji la limita superioară.



P2d. LOCUL NAŞTERII 

Se va alege varianta - În localitatea de reședință obișnuită pentru:

• persoanele a căror mamă aveau, la momentul nașterii respondentului, reședința obișnuită exact în 

localitatea de resedinta obisnuita a respondentului;

• persoanele a căror mamă aveau, la momentul nașterii respondentului, reședința obișnuită în alt sat al 

aceleiaşi comune în care sunt recenzate sau în altă localitate componentă a aceluiaşi municipiu (oraş) în 

care sunt recenzate. 

Se va alege varianta: În altă localitate din țară pentru:

• persoanele a căror mamă aveau, la momentul nașterii respondentului, reședința obișnuită în alt județ, 

sau în altă comună a județului de recenzare ori alt municipiu sau alt oraș al județului de recenzare.

Se va alege varianta: În altă țară pentru:

• persoanele a căror mamă aveau, la momentul nașterii respondentului, reședința obișnuită în străinătate 

(conform frontierelor existente la momentul recensământului).



P2e. DOMICILIUL

Domiciliul reprezintă adresa înscrisă în actul de identitate de către organele de 

evidenţă a populaţiei.

➢ Nu se consideră domiciliu adresa înregistrată de organul de poliţie ca reşedinţă (viza de 

flotant).

➢Copiii sub 14 ani, care nu posedă act de identitate, se înregistrează la acelaşi domiciliu cu 

cel al părinţilor sau al persoanei în grija căreia se află la momentul recensământului. 

➢Pentru copiii încredinţaţi sau primiţi în plasament familial se înregistrează domiciliul familiei 

în îngrijirea căreia se află la momentul recensământului, şi nu al familiei din care provin.

➢în cazul persoanelor care nu au acte de identitate şi nu au un domiciliu (de exemplu, 

persoanele fără adăpost) – se va considera că au domiciliul ȋn localitatea de recenzare.



P2g. Reședința anterioară

➢Se va avea în vedere ultima localitate în care a locuit o persoană pentru o 

perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni (în cazul în care a locuit de-a 

lungul vieţii în mai multe localităţi).

➢Această întrebare va fi disponibilă numai pentru persoanele care la 

întrebarea P2f au precizat că au locuit vreodată pe o perioadă de cel puţin 

12 luni , în altă localitate din ţară sau străinătate.



P2i. Data stabilirii ultimei reședințe în România

ANUL STABILIRII ULTIMEI REȘEDINȚE ÎN ROMÂNIA este anul calendaristic în cursul căruia 

persoana în cauză și-a stabilit cel mai recent reședința obișnuită în Romania. 

➢Trebuie declarat și completat anul celei mai recente sosiri în țară  și nu anul primei sosiri.

➢ Luna exactă se înregistrează doar pentru persoanele care și-au stabilit ultima reședință

obișnuită în România în cursul celor 12 luni precedente momentului de referinţă al RPL 

(decembrie 2020 sau orice lună a anului 2021); 

➢ Altfel se alege varianta de răspuns Ianuarie – noiembrie 2020.



P2m. CETĂȚENIA PERSOANEI (țara de cetățenie)

Veți formula întrebarea„Care este ţara dumneavoastră de cetăţenie?”

CETĂŢENIA reprezintă relația legală juridică specială dintre o persoană (cetăţean) şi statul său, dobândită 
prin naştere sau naturalizare, indiferent dacă acest fapt s-a realizat prin declaraţie, opţiune, căsătorie sau 
printr-un alte mijloace, în funcţie de legislaţia naţională.  

➢Pentru o persoană care are două sau mai multe cetățenii (romana si alte cetatenii straine sau doua sau
mai multe cetatenii straine) se va selecta tara de cetățenie în următoarea ordine:

• Cetățenia română

• Dacă persoana nu are cetățenia română, se va selecta cetățenia care aparține unui stat membru 
UE

• Dacă persoana nu are cetățenia română si nici cetățenia care aparține unui stat membru UE, se 
va selecta cetățenia unei alte țări din afara UE

Cazuri speciale:

▪ Apatrid – se va selecta doar în care persoana recenzată nu are cetățenia niciunui stat (sunt în general 
persoane originare din state terţe, însă pot fi şi apatrizi de origine română - persoane care au avut
cetăţenia română, însă au renunţat la aceasta, fără a dobândi în acelaşi timp cetăţenia altui stat).



În această parte de secțiune se vor completa date despre etnie, limba maternă şi religie

întocmai cum le declară persoana recenzată.

➢ Se va respecta astfel dreptul fundamental al fiecărei persoane de a-şi declara liber şi după 

propria opinie, fără niciun fel de constrângere aceste caracteristici.

➢ Aceste întrebări sunt extrem de delicate. Nu trebuie, în niciun moment şi în niciun fel, să 

influenţaţi răspunsul sau să cereţi să declare o anumită etnie, limba maternă sau religie. 

➢ Sub nicio formă nu trebuie să comentați alegerile persoanelor sau să vă 

exprimați/manifestați păreri personale sau subiective cu privire la opinia exprimată.

CARACTERISTICI ETNO-CULTURALE



Situații particulare

➢ pentru copiii sub 14 ani se vor înregistra etnia, limba maternă şi religia pe 

care le declară pentru ei părinţii;

➢ pentru persoanele surdo-mute sau cu alte dizabilități care nu pot 

participa direct la recenzare și pentru care răspunde un alt membru al 

gospodăriei se vor înregistra întocmai răspunsurile declarate;

➢ pentru persoanele temporar absente se va înscrie etnia, limba maternă și 

religia pe care o declară persoanele prezente din gospodăria persoanei în 

cauză.



P3a. Cărei etnii considerați că aparțineți ?

ETNIA - reprezintă opţiunea unei persoane de a aparţine unui grup care îşi asumă o 

origine şi identitate istorică comună, prin una sau mai multe dintre caracteristicile 

referitoare la limbă, religie, tradiţii şi obiceiuri.

➢ etnia nu trebuie confundată cu cetăţenia sau cu limba maternă. Poate să coincidă 

sau nu cu una din aceste caracteristici (sau cu amândouă).

➢ se înregistrează etnia pe care fiecare persoană o declară – liber şi după propria 

opţiune; 

➢ lista de etnii include toate etniile recunoscute oficial în România.



Dacă persoana care se recenzează menţionează o altă etnie care nu apare 

în listă, se va selecta în funcție de răspuns:

• Altă etnie din ţări ale Uniunii Europene (austriac, belgian, cipriot, danez,

estonian, finlandez, francez, irlandez, letonian, lituanian, luxemburghez,

maltez, olandez, portughez, sloven, spaniol, suedez);

• Altă etnie din celelalte ţări ale Europei (norvegian, elvețian, islandez, din 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord etc.);

• Altă etnie din ţări din afara Europei (sirian, iordanian, japonez etc.)



P3b. Care este limba dvs. maternă ?

LIMBA MATERNĂ reprezintă limba pe care o persoană şi-o însuşeşte încă din

copilărie, fiind prima limbă transmisă şi utilizată prin intermediul familiei.

➢ Se va selecta limba maternă din lista disponibilă, potrivit liberei declaraţii a 

persoanei; 

➢ În cazul în care persoana are două limbi materne, aceasta va alege limba mai 

des folosită.



P3c. Cărei religii consideră persoana că îi aparține?

RELIGIA reprezintă un set de credinţe şi practici, de obicei implicând
recunoaşterea unei fiinţe divine, puteri sau principiu superior, prin care
persoanele aleg să îşi conducă viaţa atât în sens practic, cât şi în sens moral,
indiferent dacă aceste credinţe şi practici sunt reprezentate de un grup
organizat sau organizaţie.

➢Se va selecta cu stricteţe exact religia declarată de fiecare persoană 
recenzată și sunt asigurate toate condiţiile pentru ca persoanele care se 
recenzează să-şi poată declara liber opţiunea religioasă.

➢Pentru persoanele care declară că nu au o anumită confesiune religioasă sau 
credinţă se va selecta varianta de răspuns "Fără religie".

➢Se va selecta “Ateu” pentru persoanele care se consideră şi se declară ca 
atare.



CARACTERISTICI EDUCATIONALE

Se completează pentru persoanele care aveau vârsta de 2 ani și 

peste la ora “0” din ziua de 1 Decembrie 2021.

➢Se referă la:

• Nivelul de educație absolvit

• Nivelul de educație urmat

• Gradul de alfabetizare (doar pentru persoanele de 14 ani si peste

care nu au absolvit si nici nu urmeaza nici o forma de educatie)



P4. Până la data de 1 Decembrie 2021, ați absolvit o formă de 
educație?

Scopul întrebării este acela de a obține informații referitoare la persoanele care au absolvit cel puțin

un nivel educațional indiferent de vârsta acestora (ȋncepând cu vârsta de 2 ani).

• copiii care, la finalizarea nivelului educațional, au promovat clasa corespunzătoare anului terminal al 

fiecărui nivel (prescolar, prinar, gimnazial);

• persoanele de 15 ani si peste care au absolvit un nivel educațional prin promovarea examenului de 

finalizare a studiilor; absolvirea este atestata de o diplomă sau certificat de absolvire/de competențe, titlu 

științific (pentru toate nivelurile educaționale de la învățământ postliceal în sus).

➢ Se au în vedere cursurile urmate atât în țară, cât și în străinătate.

➢ Intrebările P5-P7 se adresează numai persoanelor care au finalizat un nivel educațional.



Nivelul de educaţie absolvit

• Se consideră că au absolvit în țară și copiii care au început un nivel

educațional în străinătate iar apoi s-au întors în țară și au finalizat nivelul

fiind înscriși în sistemul educațional din România (chiar și numai în ultimul

semestru al unui nivel educațional);

• Se consideră că au absolvit în străinătate și copiii care au început un nivel

educațional în țară, iar apoi și-au urmat părinții în străinătate și au finalizat

nivelul fiind înscriși în sistemul educațional din țara respectivă.



Nivelul de educaţie absolvit

Se consideră că NU au finalizat niciun nivel educațional persoanele aflate în

următoarele situații:

• Persoane peste 14 ani care nu au finalizat (promovat) clasa a IV sau nu au urmat

niciodată învățământul primar;

• Copii foarte mici care nu au fost niciodată înscriși în sistemul educațional;

• Copii care au fost înscriși cateva luni la creșă, dar au fost retrași fără a fi înscriși la

grădiniță;

• Copii care au fost înscriși direct la grădiniță și nu au finalizat-o din diverse motive;

• Copii care nu au urmat/finalizat învățământul preșcolar și urmează cursurile

învățământului primar.



Nivelul de educaţie absolvit

Nu reprezintă nivel de studii absolvit următoarele:

• cursurile de calificare urmate la locul de muncă;

• cursurile de calificare şi recalificare ale şomerilor, privind reintegrarea profesională;

• ucenicia la locul de muncă (excepţie: ucenicia la locul de muncă cu durata de 1-3 ani,
asimilată cu şcoala profesională, complementară sau de ucenici;

• cursurile de specializare (formare) sau de perfecţionare;

• universităţile populare;

• şcolile sindicale, respectiv acele forme de comunicare proiectate în scopuri educaţionale,
de învăţare, sistematice, dar organizate în afara şcolilor şi universităţilor.



➢Particularități pentru completarea P5. NIVELUL DE EDUCAȚIE ABSOLVIT 

• Preșcolar sau antepreșcolar - copii care au urmat cel puțin 1 an programul educațional respectiv
(anul final);

• Primar sau gimnazial - copii care au promovat clasa a IV-a, respectiv a VIII-a;
• Profesional, complementar sau de ucenici – persoanele care au promovat examenul de absolvire

obținând o adeverință, diploma cretificat care atestă finalizarea studiilor;
• Liceal treapta I – persoanele care au promovat clasa a X-a și au adeverință de absolvire a 10 clase ;
• Liceal clasele XII, XIII – cu diplomă de bacalaureat sau certificate de absolvire;
• Postliceal și de maiștri – persoane care au promovat examenul de finalizare a studiilor (examenul de

certificare) și au diploma de calificare;
• Învățământ superior de scurtă durată – pentru absolvenții de colegii universitare (1955-2008),

institute pedagogice, colegii militare, cu examen de finalizare studiilor promovat și diploma de studii;
• Universitar de licență (sistem Bologna) cu durata 3-4 ani – cu diplomă de licență;
• Universitar de licență cu durata de 4-6 ani – cu diplomă de licență;
• Master (inclusiv studii postuniversitare/ studii aprofundate) – cu diplomă de master, certificat de

atestare a competențelor profesionale;
• Doctorat – persoane cu diplomă de doctor;
• Postdoctorat – persoane cu diplomă de studii postdoctorale.



➢Particularități pentru completarea P5. NIVELUL DE EDUCAȚIE ABSOLVIT 

✓ Persoanele care au absolvit două facultăți, două mastere etc. aleg care este ce 

este mai relevant și la acela fac referire;

✓ Nu se consideră absolvenți cei care au promovat anul de finalizare a studiilor dar 

nu au susținut ori nu au promovat examenul de finalizare (de la învățământul 

postliceal în sus). 

Nivelul de educaţie absolvit



➢P6. UNDE AȚI ABSOLVIT NIVELUL DE EDUCAȚIE DECLARAT ANTERIOR?

În România În străinătate

P6a. În ce perioadă ați P6e. În ce țară se află

absolvit nivelul de educație instituția de învățământ?

declarat anterior?                                                                

P6b. În ce localitate se află P6f. Domeniul de studii

sediul central al instituției absolvit în străinătate

de învățământ?

P6c. Denumirea instituției

de învățământ superior

la care ați absolvit studiile

P6d. Specializarea absolvită

Nivelul de educaţie absolvit



Pentru persoanele care au absolvit nivelul educațional UNIVERSITAR DE LICENȚĂ, MASTER,
DOCTORAT SAU POSTDOCTORAT vor fi adresate un set de 4 întrebări (dacă au studiat în
țară)/2 întrebări (dacă au studiat în străinătate):

STUDII ÎN ȚARĂ

• ÎN CE PERIOADA ATI ABSOLVIT NIVELUL DE EDUCATIE DECLARAT ANTERIOR?

• ÎN CE LOCALITATE SE AFLA SEDIUL CENTRAL AL INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT?

➢ Se va preciza localitatea unde universitatea are sediul central.

➢ Localitatea se selectează din listă tastând primele litere din numele
orașului.

De exemplu: Universitatea Dunărea de Jos din Galați are filială la Brăila. La
această întrebare trebuie să se precizeze GALAȚI, inclusiv de persoanele care
au studiat la Brăila.

Nivelul de educaţie absolvit



Nivelul de educaţie absolvit

• DENUMIREA INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR LA CARE AȚI ABSOLVIT 

STUDIILE

➢ Se va selecta din listă numele universității, prin tastarea primelor litere din
denumirea universității.

• DOMENIUL DE STUDII ABSOLVIT

➢Se va selecta din listă domeniul de studii. Acesta este înscris pe diplomă.

➢După această întrebare persoanele care au absolvit un nivel universitar în țară

→ ȋntrebările privind ‘’Nivelul de educație urmat’’



Nivelul de educaţie absolvit

STUDII ÎN STRĂINĂTATE

• P6E. ÎN CE ȚARĂ SE AFLA INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT?

➢ Se va selecta din listă numele țării în care se află universitatea, prin tastarea primelor litere din
denumirea țării.

➢Persoanele care au urmat cursuri la distanță, fără frecvență, vor face referire la țara în care se
află universitatea, nu la cea de unde au urmat cursurile.

• P6F. DOMENIUL DE STUDII ABSOLVIT ÎN STRĂINĂTATE

➢Domeniile afișate sunt domeniile recunoscute la nivel european.

➢Se va selecta din listă domeniul de studii sau selectați împreună cu persoana cel mai apropiat
domeniu din listă (în cazul în care domeniul precizat nu se regăsește în listă).

După această întrebare persoanele care au absolvit un nivel UNIVERSITAR DE LICENȚĂ, MASTER,
DOCTORAT SAU POSTDOCTORAT în străinătate → întrebările privind ‘’Nivelul de educație
urmat’’



Nivelul de educaţie absolvit

• P7. CE TIP DE LICEU AȚI ABSOLVIT?

✓ Întrebarea se adresează numai absolvenților de liceu, inclusiv absolvenților de treapta I.

✓ Puteți întâlni unele denumiri diferite de cele din listă, în funcție de perioada în care a 

absolvit respondentul. Le veti asimila astfel:

• Liceu economic este similar cu Colegiu economic;

• Colegiu teoretic este similar cu Liceu teoretic;

• Liceu industrial este similar cu Colegiu tehnologic;

• Seminar teologic este similar cu liceu teologic;

• La alt tip puteți înscrie: liceele de ștințele naturii, altele.



Nivelul de educaţie urmat

• P8. LA DATA DE 1 DECEMBRIE 2021 URMAȚI VREO FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT?

Întrebarea se adresează tuturor persoanelor care aveau vârsta de 2 ani și peste la ora “0” din

ziua de 1 Decembrie 2021.

➢ Variante de răspuns:

• DA – pentru persoanele care urmau la 1 Decembrie 2021 un nivel educațional în 

învăţământul formal

• NU, dar am absolvit o formă de educație – pentru persoanele care au finalizat studiile și nu 

urmează un alt nivel educațional

• Nu, nu am absolvit nicio formă de educație.



Nivelul de educaţie absolvit

Pentru persoanele în vârstă de 14 ani sau mai mult care nu au absolvit

învățământul primar se adresează următoarea întrebare:
• P10. ȘTIȚI SĂ SCRIEȚI ȘI SĂ CITIȚI ?

➢ Știu doar să citesc

➢Știu să scriu și să citesc

➢Am urmat doar cursuri de alfabetizare

➢Nu știu nici să scriu, nici să citesc

După această întrebare persoanele care au răspuns la această întrebare →

întrebările privind “Caracteristicile economice’’



CARACTERISTICI ECONOMICE



• Pentru a caracteriza statutul economic al unei persoane se are în

vedere o perioadă de referinţă de o săptămână (7 zile)

anterioară momentului de referință – prin care se defineşte

activitatea curentă a unei persoane → săptămâna 22-28

noiembrie 2021.

• Întrebările referitoare la activitățile remunerate (P11 si P12) se

adresează persoanelor în vârstă de 15 ani si peste – vârstă

împlinită la data de 1 Decembrie 2021.



P11. ÎN SĂPTĂMÂNA 22 – 28 NOIEMBRIE 2021, ATI LUCRAT CEL PUȚIN O ORĂ PENTRU SALARIU SAU ALTE

VENITURI (ÎN BANI SAU ÎN NATURĂ PRECUM: VENITURI ASIMILATE SALARIILOR, ONORARIU SAU ORICE ALTĂ

FORMĂ DE REMUNERARE A MUNCII; PROFIT, DREPTURI DE AUTOR SAU ORICE VENITURI DIN ACTIVITĂȚI PE

CONT PROPRIU)?

• Persoane ocupate:

✓ au efectuat cel puțin o oră de lucru în săptămâna de referință în vederea obținerii unei remunerări

sau a unui beneficiu în bani sau în natură (de exemplu: venituri asimilate salariilor, onorariu sau orice

altă formă de remunerare a muncii; profit, drepturi de autor sau orice venituri din activități pe cont

propriu) – P.11 = 1

sau

✓ erau temporar absenți de la locul de muncă sau de la o activitate independentă pentru 3 luni sau mai

puțin (concediu de odihnă / boală / studii/ maternitate / parental, grevă, reorganizare / suspendare

temporară a activității economice, alte motive) – P.11 = 2



Persoanele care au lucrat cel puțin o oră pentru salariu sau alte venituri (P.11=DA):

a) erau încadrate într-o activitate economică sau socială plătită în bani sau în natură şi au lucrat în
săptămâna de referinţă cel puţin o oră (adică, desfăşurau în mod curent o activitate economică sau
socială).

b) persoanele care nu erau încadrate permanent într-o activitate economică sau socială (conform celor de
la pct. a), dar în săptămâna de referință au lucrat, excepţional sau ocazional, cel puţin o oră, pentru
obţinerea unui venit sau au ajutat un membru al gospodăriei sau o rudă în activitatea pe care aceasta o
desfăşoară în întreprinderea proprie, în practicarea unei meserii, profesii sau prestarea unui serviciu în
mod independent, chiar dacă nu au fost remunerate pentru aceasta;

c) angajaţii sezonieri neimplicaţi în nici un fel de activitate în afara sezonului şi persoanele care desfǎşoarǎ
activitǎţi independente, dacǎ absenţa lor de la lucru este temporarǎ şi întreprinderea lor continuǎ sǎ
existe între timp;

d) persoanele care în săptămâna de referință au lucrat, în mod excepţional sau ocazional, în activităţi
agricole cel puţin 15 ore;

e) membrii forțelor armate.



• Nu se consideră ocupate:
➢persoanele care desfăşoară numai activităţi caritabile sau benevole (nu primesc

beneficii în bani sau în natură pentru activitatea prestată);

➢persoanele care desfăşoară numai activităţi casnice în propria gospodărie;

➢persoanele aflate în detenţie, chiar dacă au prestat unele activităţi la locul de
detenţie.

Atenție!
• Elevii, studenţii, persoanele casnice, precum şi pensionarii care, în

săptămâna de referinţă, au desfăşurat o activitate economico-socială în
mod regulat, ocazional sau excepţional, se consideră persoane ocupate.



PERSOANE TEMPORAR ABSENTE DE LA LOCUL DE MUNCĂ CU CARE MENȚIN O LEGĂTURĂ FORMALĂ SAU

DE LA O ACTIVITATE INDEPENDENTĂ PENTRU 3 LUNI SAU MAI PUȚIN (P.11=2):

✓ motivele absenței pot fi: concediu, săptămână liberă (în cadrul unui program de lucru flexibil,

inegal sau atipic) sau compensarea orelor suplimentare, concediu medical, concediu de

maternitate sau de paternitate, a participat la un program de formare profesională pentru locul

de muncă, extrasezon, alt motiv, are un loc de muncă, dar nu a început încă activitatea,

întreruperea sau reducerea temporară a activității unității. Prin excepție se includ și persoanele

aflate în concediu plătit pentru creștere și îngrijire copil până la 2 - 3 ani.

se includ:

✓ profesorii în vacanță, dacă absența este plătită sau cu o durată de cel mult 3 luni

✓ doar persoanele care absentează deoarece este extrasezon care continuă să îndeplinească în mod

regulat unele sarcini sau îndatoriri pentru locul de muncă sau afacere în timpul extrasezonului

✓ doar persoanele care se așteaptă să lipsească de la locul ce muncă (și nu doar la cea scursă de la

începutul perioadei de absență până la finalul săptămânii de referință) cel mult 3 luni



PERSOANE TEMPORAR ABSENT DE LA LOCUL DE MUNCĂ SAU DE LA O ACTIVITATE INDEPENDENTĂ

PENTRU MAI MULT DE 3 LUNI (P.11=3):

✓ motivele absenței pot fi reducere/reorganizare/suspendare temporară a activității economice,

alte motive

se includ:

✓ doar persoanele care se așteaptă să lipsească de la locul ce muncă mai mult de 3 luni

PERSOANE CARE NU LUCREAZĂ (P.11=4)

✓ Se selectează acest răspuns dacă persoana declară că nu a lucrat cel puțin o oră în săptămâna de

referință și nici nu a fost temporar absent de la locul de muncă sau de la o activitate

independentă.

În cazul selectării unuia dintre cele două răspunsuri de mai sus (P11=3 sau 4) se va continua cu

întrebările P11A AȚI CĂUTAT DE LUCRU ÎN MOD ACTIV ÎN PERIOADA 01-28 NOIEMBRIE? și P11B. AȚI FI

PUTUT ÎNCEPE LUCRUL ÎN URMĂTOARELE DOUĂ SĂPTĂMÂNI DUPĂ SĂPTĂMÂNA DE REFERINȚĂ DACĂ

AȚI FI GĂSIT SAU VI S-AR FI OFERIT UN LOC DE MUNCĂ?



P11A. AȚI CĂUTAT DE LUCRU ÎN MOD ACTIV ÎN PERIOADA 01-28 NOIEMBRIE 2021?

P11B. AȚI FI PUTUT ÎNCEPE LUCRUL ÎN PERIOADA 28 NOIEMBRIE – 12 DECEMBRIE 2021 DACĂ AȚI FI GĂSIT SAU VI

S-AR FI OFERIT UN LOC DE MUNCĂ?

A căuta activ de lucru presupune utilizarea unor metode pentru a găsi de lucru, precum:

➢ înscrierea la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;

➢ aplicarea la anunțuri pe site-uri de profil (Bestjobs, eJobs, LinkedIn, etc.)

➢ înscrierea la agenții private de recrutare și plasarea forței de muncă;

➢ aplicarea sau trimiterea de aplicații către angajatori;

➢ deplasarea la sediile firmelor, fermelor, fabricilor etc.

➢ contactarea prietenilor și rudelor pentru recomandări;

➢ susținerea unor teste, interviuri sau examinări;

➢ demersuri pentru a începe o activitate pe cont propriu;

➢ publicare de anunțuri sau răspuns la anunțuri publicate.

❖ Răspund persoanele care au declarat că NU LUCREAZĂ sau SUNT TEMPORAR ABSENTE PESTE 3 LUNI

(inclusiv persoane care erau în căutarea unui alt loc de muncă sau în căutarea primului loc de muncă)



P12. CARE A FOST MOTIVUL PRINCIPAL PENTRU CARE NU AȚI LUCRAT ÎN SĂPTĂMÂNA 22-
28 NOIEMBRIE 2021? 

• INCAPACITATE PERMANENTĂ DE MUNCĂ: sunt persoanele care nu sunt apte de muncă, nu au împlinit

vârsta minimă de pensionare și NU au un certificat de încadrare în grad de handicap sau alt tip de certificat

medical care atestă că persoana a suferit un accident sau are o boală în urma căreia este în imposibilitatea

de a mai lucra și nu primesc niciun beneficiu de protecție socială.

• ELEVI/STUDENȚI: cei de 15 ani și peste răspund la P.12, copiii sub 15 ani răspund la P.12a

✓ Sunt inactive din punct de vedere economic, dar urmează cursurile unei instituții de

învățământ.



• PENSIONARI: persoanele care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, anticipată, de

invaliditate și alte tipuri de pensii speciale

Nu sunt incluși:

✓ elevii, studenții cu pensie de urmaș;

✓ persoane care beneficiază de pensie dar în același timp desfășoară

activități economice remunerate (de exemplu: cercetători, profesori,

medici, lucrători comerciali etc.)

• PERSOANE CASNICE: persoane în vârstă de 15 ani și peste, indiferent de sex, care

desfășoară, în mod obișnuit, numai activități casnice în propria gospodărie (prepararea

hranei, menținerea curățeniei, îngrijirea și educarea copiilor) sau în cea a unei rude (de

exemplu: părintele care face menajul în gospodăria copiilor și îngrijește nepoții) și care nu au o

sursă proprie de venit.



• ÎNTREŢINUT DE ALTĂ PERSOANĂ (pers. de 15 ani și peste – răspund la P.12, sub 15 ani răspund la P.12a):

✓ nu are surse proprii de venit

✓ se află în întreținerea părinților, a rudelor, a tutorilor etc.

✓ nu urmează o instituție de învăţământ

✓ sunt incluse persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități și persoane cu invaliditate care nu au o
activitate aducătoare de venit sau nu desfășoară activități casnice și nu beneficiază de pensie sau
de altă sursă de venit, fiind în întreținerea unor persoane fizice

• ÎNTREŢINUT DE STAT SAU DE ORGANIZAŢII PRIVATE (pers. de 15 ani și peste – răspund la P.12, sub 15 ani
răspund la P.12a):

✓ persoane cu indemnizatie pentru incapacitate permanentă de muncă

✓ aflate în întreținerea unor instituții publice sau a unor organizații private

✓ nu au venituri din activități economice sau sociale

✓ sunt incluse persoanele a căror unică sursă de existență este ajutorul social

• Sunt excluși: elevii din centrele rezidențiale; persoanele din cămine care beneficiază de pensie sau o
altă sursă de venit; elevii/studenții care au bursă (se înregistrează ca elevi/studenți)



• ÎNTREŢINUT DIN ALTE SURSE (pers. de 15 ani și peste răspund la P.12, sub 15 ani răspund la P.12a):

✓persoanele care au ca unică sursă de existență venituri din chirii,

dobânzi etc.

• ALTĂ SITUAŢIE ECONOMICĂ (pers. de 15 ani și peste răspund la P.12, sub 15 ani răspund la P.12a):

✓persoane fără venituri,

✓muncitori sezonieri în extrasezon care nu păstrează o legătură formală

cu locul de muncă și nu au niciun fel de venit

✓persoane aflate în detenție și persoane reținute pentru cercetări



Atenție! Persoanele care au răspuns DA la întrebarea 11a (au căutat activ de lucru în

perioada 1-28 noiembrie) și au răspuns tot cu DA la întrebarea 12b (ar fi putut începe

lucrul în perioada 28 noiembrie – 12 decembrie – sunt considerate persoane ȘOMERE.

Șomeri sunt considerate persoanele în vârstă de 15 ani sau mai mult, fără un loc de muncă,

care caută activ un loc de muncă și care sunt disponibile să muncească în perioada imediat

următoare după găsirea locului de muncă.

➢ Acestor persoane nu li se va mai adresa nicio întrebare referitoare la caracteristicile

economice ci se trece la ȋntrebarea privind EFECTELE PANDEMIEI.



P13A. NUMĂRUL TOTAL DE ORE EFECTIV LUCRATE ÎN SĂPTĂMÂNA 22-28 NOIEMBRIE 2021 

P13B. DIN CARE, ÎN ACTIVITATEA PRINCIPALĂ

• persoanele care îşi desfăşoară activitatea în mai multe locuri de muncă
✓Se înregistrează numărul de ore lucrate în toate activităţile, din care ore lucrate în activitatea 

principală

• persoanele care declară că au lucrat “24 de ore din 24” - maxim de 84 ore;
• pentru cadrele didactice se vor lua în considerare şi orele in care pregătesc orele 

de curs.
Nu veţi înregistra:
• timpul aferent transportului de la/către locul de muncă, dacă acesta nu este inclus 

în programul obişnuit de lucru
• pauzele de prânz care nu sunt incluse în programul de lucru, timpul dedicat 

activităților casnice sau voluntariatului.



P14. Ocupația
➢OCUPAŢIA este activitatea economico - socială utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură), desfăşurată

de o persoană în săptămâna de referinţă şi care constituie, pentru aceasta, principala sursă de existenţă.

„Ocupația” se referă la tipul de muncă efectuată la locul de muncă.

Răspunsul persoanei trebuie să se refere la funcția principală efectiv exercitată la locul de muncă şi nu la

profesia obţinută prin studii .

➢ În aplicația Survey Solutions a fost încărcată lista COMPLETĂ a ocupațiilor din România.

➢Cum selectați ocupația?

• Pentru selectarea ocupației trebuie să tastați primele litere pt. vizualizarea rezultatelor filtrate

• Dacă nu obțineți un rezultat prin introducerea cuvintelor cheie, utilizați alternative referitoare la

activitatea desfășurată (de exemplu: șofer pentru taximetrist)

• În cazul persoanelor specializate în diverse domenii de activitate, veți lua în considerare funcția de

încadrare dar și specializarea, pentru a diferenția între diverse ocupații.



P15. Statutul profesional

STATUTUL PROFESIONAL reprezintă poziţia unei persoane în raport cu activitatea socio-economică

desfășurată și cu modul de obținere a veniturilor pe baza ocupației exercitate la locul de muncă.

➢SALARIAT este persoana care îşi exercită activitatea într-o unitate economică sau socială (indiferent

de forma ei de proprietate) pe baza unui contract de muncă, scris sau verbal, în schimbul unei

remuneraţii sub formă de salariu plătit în bani sau în natură, sub formă de comision etc.

➢Se vor înregistra ca salariaţi şi următoarele categorii:

• persoanele angajate permanent de către persoane particulare pentru munci casnice (îngrijirea

unui copil sau a unui bătrân, pentru menaj etc.);

• angajaţii de probă remuneraţi și ucenicii;

• pastor, preot, imam;

• zilieri;

➢ PATRON este o persoană care, lucrând pe cont propriu sau cu un număr mic de parteneri, ocupă un loc

de muncă prin care exercită o „activitate pe cont propriu” și, în această calitate, a angajat de o

manieră continuă (care include săptămâna de referință), una sau mai multe persoane care să lucreze

pentru el/ea ca „salariați”.



➢LUCRĂTOR PE CONT PROPRIU este o persoană care, lucrând pe cont propriu sau cu unul sau 

câțiva parteneri, ocupă un loc de muncă prin care exercită o „activitate independentă” și care nu a 

angajat de o manieră continuă (care include săptămâna de referință) niciun „salariat”. 

• meseriaşii cu sau fără atelier propriu;

• persoanele care desfăşoară activităţi comerciale în mod independent  într-o unitate proprie 

sau ca vânzători ambulanţi;

• prestatorii de servicii independenţi (taximetriştii independenți, șoferi car-sharing, cărăuşii 

independenţi etc.);

• liber profesioniştii (avocaţii, muzicanţii, artiştii plastici, contabilii independenţi, 

traducătorii, notari) – plǎtiţi direct de populaţie;

• agricultorii individuali (numai capi de gospodărie care lucrează în gospodăria agricolă 

proprie);

• membrii unei societați agricole sau ai unei cooperative neagricole;

• persoanele care prestează servicii la domiciliul clienţilor fără a avea un contract de angajare.



Nu sunt lucrători pe cont propriu:

➢persoanele care muncesc voluntar sau ca un act de caritate. 

➢o rudă care nu locuiește în altă parte dar ajută ocazional, de exemplu în 

sezonul de recoltare, fără a fi remunerat în bani sau în natură.



➢LUCRĂTOR FAMILIAL NEREMUNERAT este persoana care-şi exercită activitatea
într-o unitate economică familială condusă de un membru al familiei sau o rudă,
pentru care nu primeşte remuneraţie sub formă de salariu sau plată în natură.
Gospodăria ţărănească (agricolă) este considerată o astfel de unitate.

Se consideră Lucrători familiali neremuneraţi și:

• membrii unei gospodării în care mai multe persoane lucrează în gospodăria
agricolă - una dintre persoane este considerată lucrător pe cont propriu iar
ceilalţi membri ai gospodăriei care lucrează în gospodăria agricolă proprie vor fi
codificați ca lucrători familiali neremuneraţi.

P15. Statutul profesional



P16. LOCUL DE MUNCĂ
A.Activitatea principală a unității/subunității la care persoana este angajată

• Se înregistrează activitatea principală a locului de muncă şi NU activitatea concretă a

persoanei recenzate.

• Cum selectați activitatea principală a unității/subunității la care persoana este

angajată?

✓Tastați câteva litere sau cuvinte cheie din denumirea activității unității/subunității

pe care persoana o declară

✓Dacă, prin introducerea cuvintelor cheie, nu obțineți niciun rezultat sau obțineți mai

multe rezultate, solicitați persoanei informații suplimentare privire la activitatea

unității unde lucrează



P16. LOCUL DE MUNCĂ 
b. Localizarea geografică a locului de muncă

• LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ A LOCULUI DE MUNCĂ reprezintă zona geografică în care o persoană

ocupată (în săptămâna de referință) își exercită activitatea profesională.

• Veţi lua în considerare localitatea în care se află unitatea economică sau subunitatea (dacă aceasta

se află la o adresă diferită de cea a unităţii de care aparţine) în care persoana îşi exercită ocupaţia.

• Lucrători pe cont propriu care nu au un loc fix de activitate (lucrează la adresa clienţilor, vânzători în

târguri etc.) veţi bifa răspunsul Fără un loc de muncă fix (în interiorul României sau în altă țară)

• Persoanele salariate care nu au un loc fix de muncă (şoferi, personal navigant din transporturi,

comis-voiajori etc.) se înregistrează localitatea locului de muncă (a unităţii sau a subunităţii la care

sunt salariaţi)



SECȚIUNE PENTRU RECENZAREA 
SPATIULUI COLECTIV DE LOCUIT

- SC -



• SPAȚIILE COLECTIVE DE LOCUIT (SC) sunt spațiile destinate a fi locuite de grupuri

mari de persoane sau de mai multe gospodării și care sunt utilizate ca reședință

obișnuită de cel puțin o persoană la momentul recensământului.

• Spațiul colectiv de locuit este format, de obicei, din una sau mai multe clădiri distincte,

aflate la aceeaşi adresă, destinate a fi locuite, pe perioade diferite de timp, de către

grupuri relativ mari de persoane, în general nelegate între ele prin legături de rudenie,

care sunt reunite, în general, în scopuri şi interese comune şi care folosesc în comun

unele spaţii şi instalaţii (băi, bucătării, săli de mese etc.). Alteori spațiul colectiv de

locuit poate ocupa numai parțial o clădire, și poate fi situat într-o clădire de locuințe,

o instituție etc.



• Secțiunea spaţiul colectiv de locuit se completează chiar dacă respectivele
spaţii colective ocupă numai o parte dintr-o clădire, restul fiind ocupat de
locuinţe, instituţii, societăţi comerciale etc.

CE ÎNREGISTRĂM ÎNTR-UN SPAȚIU COLECTIV DE LOCUIT?

a) Răspunsuri la întrebările care descriu spaţiul colectiv de locuit (SC);

b) Răspunsuri la întrebările referitoare la persoanele care locuiesc în SC (sectiunea individuală)

c) Răspunsuri la întrebările referitoare la locuinţele în care îşi au reședinţa obişnuită una sau mai

multe persoane în cadrul unui SC şi la gospodăriile individuale ale persoanelor care îşi au 

reşedinţa obişnuită în spaţiul colectiv de locuit (ocupă locuinţe în cadrul SC).



Pentru fiecare spaţiu colectiv de locuit se completează :

✓Adresa completă a spaţiului colectiv de locuit (pentru majoritatea spațiilor
colective de locuit adresele vor fi pre-încărcate în aplicație, se va completa
numai pentru spaţiile nou identificate pe teren);

✓Denumirea spaţiului colectiv de locuit (dacă nu este pre-încărcată din 
aplicație);

✓Recapitulaţia persoanelor înregistrate în spaţiul colectiv de locuit

Spațiile colective de locuit pot fi:

- de tip INSTITUȚII (CĂMINE); de tip HOTEL SAU SPITAL și de tip TABĂRĂ,



➢De tip cămine pentru bătrâni, azil, cămin spital sanatoriu de boli incurabile - sunt

unitățile rezidențiale publice sau private destinate furnizării de servicii sociale pentru persoanele vârstnice

pe perioade mari de timp și unitățile rezidențiale în care sunt furnizate pe lângă serviciile sociale și îngrijiri

medicale, dar care fac parte din sfera protecției sociale (de ex: cămin pentru personae vârstnice, cămin

spital, azil pentru bătrâni, cămin pentru persoane cu boli psihice (alzhaimer, demență etc).

•Se includ aici și căminele pentru bătrâni înființate de parohii, căminele spital pentru bătrâni ale

parohiilor.

•Nu sunt incluse: centrele de zi pentru persoane vârstnice, centrele medico-sociale care oferă în

principal îngrijire medicală pe perioade relativ scurte de timp – maxim 3-6 luni, preventoriile, sanatoriile

balneare, sanatoriile de nevroze sau de neuropsihiatrie.



➢De tip instituții de protecția copiilor sunt unitățile rezidențiale publice sau private

destinate furnizării de servicii sociale pentru copii (centrele de plasament, casele de tip

familial, centrele de primire a copilului în regim de urgenţă, precum şi centrele maternale,

centrele de plasament pentru copii cu dizabilități. Rolul serviciilor de tip rezidenţial este de

a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de

părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului.

➢Se includ și căminele pentru copii, orfani înființate de parohii.

➢Nu sunt incluse: centrele de zi pentru copii, centrele de recuperare, centrele de

consiliere și terapie pentru copii și familie, centrele de zi de terapie ocupațională etc.



➢ de tip instituții religioase - chilii ale mânăstirilor, aşezăminte cu
caracter religios, parohii, comunităţi.

✓Nu sunt incluse:. căminele pentru bătrâni înființate de parohii, căminele spital
pentru bătrâni ale parohiilor, căminele pentru copii, orfani înființate de parohii

✓Casa parohială este considerată locuință convențională nu este spațiu colectiv
de locuit, în aceasta locuind numai familia preotului.



➢Spital, preventoriu, sanatoriu de nevroze sau de neuropsihiatrie

✓ Se includ: spitale de stat și private și unitățile medicale rezidențiale pentru îngrijirea
bolnavilor cu boli în fază terminală, denumite usual clinici sau centre rezidențiale
pentru îngrijiri paliative. Aceste unități sunt în principal medicale, axându-şi activitatea
pe îngrijirea medicală a bolnavilor și acordarea serviciilor de infirmerie și mai puțin
servicii sociale. Tot în această categorie se includ și centrele rezidențiale pentru
persoane cu dizabilități.

➢Centru de urgenţă și adăposturi de noapte

• Se includ: centre de primire în regim de urgenţă sau de recuperare a persoanelor -
victime ale violenţei în familie, centre pentru persoanele fără adăpost.

➢Alt spaţiu colectiv de locuit

• Se includ : spațiile colective pentru persoanele aflate în detenţie sau în arest
preventiv, penitenciare, şcoli de corecţie etc.



Amplasarea spațiului colectiv de locuit

✓ În clădire destinată spaţiului colectiv de locuit - clădirile a căror destinație principală este aceea

de a fi un spațiu colectiv de locuit, indiferent dacă în acea clădire se află şi locuinţe (cămine de

bătrâni, cămine studențeşti etc.

✓ În clădire rezidenţială: case individuale, cuplate (duplexuri), case înşiruite (alipite), blocuri etc.

• De exemplu: garsoniere închiriate de firmă pentru muncitori într-un bloc de locuințe; o casă sau o vilă

închiriată/cumpărată de un ONG în care s-a amenajat un centru rezidențial pentru copii sau persoane vârstnice.

✓ O clădire cu altă destinaţie decât cea de locuit - este o clădire nedestinată locuirii, dar în care se

află un spaţiu colectiv de locuit.

• De exemplu: Un spital în care o aripă sau un etaj a fost închiriat şi transformat de o societate privată în cămin de

bătrâni.

✓ În construcții provizorii (barăci, vagoane, rulote, sau alte unităţi mobile folosite pentru locuit în

comun, dormitoarele comune ocupate de muncitori în containere, adăposturi etc.)



Numărul de clădiri ale spațiului colectiv de locuit
✓ Se înscrie numărul total al clădirilor (corpuri de casă, pavilioane), care se află situate la aceeaşi adresă şi

care formează spaţiul colectiv de locuit.

✓ Nu se consideră locuinţă: popasul turistic, dormitorul modular amenajat în containere, rulota, barca etc.

deoarece acestea ar trebui să fie codificate la întrebarea 2 cu varianta 4 și nu ar trebui să se răspundă la

această întrebare.

• Din care cu locuințe 

✓ Din totalul clădirilor cu SC înscrieți numărul clădirilor ocupate parțial sau integral cu locuințe.

✓ De exemplu, dacă din 3 clădiri ale SC într-o clădire ați întâlnit și o locuință familială, la acest punct se

înscrie 1.

• Numărul total de locuințe 

✓ veţi însuma toate locuinţele din SC (adicǎ locuinţele pentru care aţi completat Secțiunea pentru

recenzarea locuinței).



Numărul încăperilor din spațiul colectiv de locuit

• Se includ: dormitoare comune, camera de cămin, saloane în spitale, sanatorii, camere

în centre rezidenţiale, camere în chilii etc. destinate persoanelor care utilizează spaţiul

colectiv de locuit.

• Nu se includ:

✓camerele din cămin utilizate de familii (studenți căsătoriți sau în uniune

consensuală), camerele identificate în spațiile colective de locuit în care își are

reședința obișnuită o gospodărie individuală (de exemplu, camera ocupată de către

administrator şi familia sa în căminul studențesc și care reprezintă reşedința lor

obișnuită), camerele din locuinţele personalului de conducere sau administrativ.

✓camerele de serviciu, birourile, magaziile, sălile de mese, sălile de lectură,

cabinetele din spaţiile colective de locuit



Capacitatea în număr de locuri

✓ Se va înscrie: numărul total de locuri din spaţiul colectiv de locuit, reprezentând

capacitatea de cazare a spaţiului la momentul de referinţă a recensământului (1 Decembrie

2021), şi nu numărul persoanelor cazate în aceste spaţii.

• De exemplu: în cazul unui internat cu o capacitate de 100 paturi, se va înscrie cifra 100,

chiar dacă la 1 Decembrie 2021 erau ocupate numai 50 de locuri

✓ Nu se includ: numărul de locuri din încăperile care la momentul recensǎmântului (1

Decembrie 2021) reprezintă locuinţa unei persoane (de exemplu o persoană din personalului

de conducere sau administrativ); camerele ocupate permanent de gospodăriile studenţilor

căsătoriţi sau de alte gospodării (acestea sunt înregistrate separate în chestionarul întocmit

pentru fiecare locuință).



• Recapitulația persoanelor înregistrate în spațiul colectiv de locuit fără

persoanele pentru care s-a completat Secțiunea pentru recenzarea

locuinței.

✓ Se va avea în vedere faptul că în această recapitulaţie vor trebui să fie incluse doar

persoanele care trăiesc/locuiesc în spaţiul colectiv de locuit, nu şi cele care

locuiesc acolo împreună cu gospodăria lor (pentru care se completează chestionare

separate cu secțiunile pentru recenzarea locuintei, respectiv, sectiuni pentru

recenzarea persoanei).



➢ Persoane înregistrate : se va înscrie totalul persoanelor existente în spațiul colectiv
de locuit la 1 dec. 2021
➢ Pentru TOTAL PERSOANE ÎNREGISTRATE se înscrie totalul persoanelor prezente și temporar absente care la 1

Decembrie 2021 aveau reședința obișnuită pentru 12 luni sau mai mult în spațiul colectiv de locuit la care
adaugă persoanele temporar prezente în spațiul colectiv de locuit; La fel se procedează pentru TOTAL
PERSOANE ÎNREGISTRATE DE SEX MASCULIN, respective TOTAL PERSOANE ÎNREGISTRATE DE SEX FEMININ

• TOTAL PERSOANE ÎNREGISTRATE DE SEX MASCULIN = PERSOANE PREZENTE DE SEX MASCULIN + PERSOANE
TEMPORAR ABSENTE DE SEX MASCULIN + PERSOANE TEMPORAR PREZENTE DE SEX MASCULIN

• TOTAL PERSOANE ÎNREGISTRATE DE SEX FEMININ = PERSOANE PREZENTE DE SEX FEMININ + PERSOANE
TEMPORAR ABSENTE DE SEX FEMININ + PERSOANE TEMPORAR PREZENTE DE SEX FEMININ

• Persoane prezente și Persoane temporar absente – numărul persoanelor pentru care s-a completat Secțiunea
pentru recenzarea persoanei (P). Nu se iau în considerare aici persoanele care s-au autorecenzat și acestea nu
vor intra în calculul Totalului de persoane înregistrate în SC.

• Persoane temporar prezente – persoane aflate la data de 1 Decembrie 2021 în spațiul colectiv de locuit pentru
o perioadă scurtă de timp (sub 12 luni). Pentru aceste persoane nu se completează Secțiunea pentru
recenzarea persoanei (P) (cu excepția persoanelor fără adăpost).



b) Răspunsuri la întrebările referitoare la persoanele care locuiesc în SC -

PARTICULARITĂȚI
• Pentru fiecare persoană prezentă sau temporar absentă dintr-un spațiu colectiv de locuit se va completa o SECȚIUNE

PENTRU RECENZAREA PERSOANEI (pentru persoanele care formează gospodării colective într-un spațiu colectiv de locuit
și pentru persoane fără adăpost înregistrate într-un SC special destinat lor (virtual).

Pentru completarea corectă a Secțiunii pentru recenzarea persoanei (P) trebuie să
aveți în vedere următoarele precizări:
• Sunt valabile toate precizările referitoare la persoane prezentate anterior în manual la SECȚIUNE PENTRU

RECENZAREA PERSOANEI;

• Trebuie avută în vedere definiția reședinței obișnuite și mai ales prezentarea situațiilor particulare prezentate în
manual la definirea reședinței obișnuite.

• Pentru aceasta trebuie să aveți în vedere dacă fiecare persoană pentru care veți completa Secțiune pentru
recenzarea persoanei (P) poate fi considerată ca având reședința obișnuită în SC (pentru o perioadă de 12 luni și
peste sau cu intenția de a rămâne cel putin 12 luni).

• Prin excepție, veți înregistra și persoanele fără adăpost găsite în SC, chiar dacă ei nu locuiesc efectiv o perioadă de
12 luni în SC.

• Nu se recenzează persoanele care vă menționează că deja s-au autorecenzat online.

• Nu înregistrați în SC persoanele care formează o gospodărie individuala și locuiesc în SC. Pentru acestea veți
completa chestionare separate .



c) Răspunsuri la întrebările referitoare la locuinţele în care își are reşedinţa obişnuită cel puţin o

persoană aflate în cadrul unui SC

• Se completează câte un chestionar separat (nelimitat/infinit) PENTRU FIECARE locuință (chiar și o
singură încăpere) ocupată de o gospodărie individuală formată din una sau mai multe persoane care au
reședința obișnuită în clădirile spațiului colectiv de locuit.

• În cadrul acestui chestionar nou se completează SECȚIUNEA PENTRU RECENZAREA LOCUINȚEI (LC)
(inclusiv Informații despre gospodărie, Componența gospodăriei și Lista membrilor gospodăriei) și câte
o SECȚIUNE PENTRU RECENZAREA PERSOANEI pentru fiecare membru al gospodăriei individuale
respective.

• Pot constitui gospodării de o persoană: administratorul unei clădiri, un cadru didactic, un paznic, un
medic, o recepționeră de hotel care are o locuință în spațiul colectiv de locuit ce reprezintă reședința sa
obișnuită (fără a avea altundeva o altă reședință obișnuită).

• Întrebările despre gospodărie se completează pentru toate gospodăriile individuale care locuiesc în
clădirile (respective camerele) aparținând spațiului colectiv de locuit.

• De exemplu, pot exista studenți căsătoriți în camerele de cămin, un soț și o soție într-o cameră pentru
muncitori etc.



Persoane fără ADĂPOST

➢Persoanele fără adăpost sunt persoanele care nu sunt rezidenți obișnuiți ai niciunei categorii de
spații de locuit) sunt persoanele care trăiesc pe străzi și nu dispun de un adăpost care ar intra în
categoria spațiilor de locuit (lipsă primară de adăpost) sau persoanele care se mută frecvent de
la un spațiu de cazare temporară la altul (lipsă secundară de adăpost).

➢Dacă sunt găsiți pe stradă, se înregistrează într-un SC fictiv (se bifează DA la întrebarea “Acesta
este un spațiu colectiv de locuit destinat persoanelor fără adăpost?”)

➢Dacă sunt găsiți în spații colective de locuit de tipul adăposturilor de noapte, spitalelor etc. se
înregistrează ca atare în respectivele SC-uri, fără a ține cont de durata efectivă a șederii lor în
aceste spații colective de locuit.

➢Pentru fiecare persoană fără adăpost se completează o SECȚIUNE PENTRU RECENZAREA
PERSOANEI.



SUCCES!


