STIMATI CETATENI,

"Intre

14 n1artie ~i 15 mai 2022 are Joe etapa de autorecenzare online
a Recensantantului populatiei ~i locuintelor 2021.
Pentru prin1a data in Romania, recensamantul va fl cornplet
informatizat, oferinclu-se posibilitatea autorecenzarii asistate sau
autorecenzarii.
Aveti posibilitatea sa optati pentru autorecenzarea asistata, proccs
ce se va desfa~ura la sedinl Prhnariei comunei Livezile, sala de ~edinte ~i
Serviciul Public Co1nunitar Local de Eviclenta a Populatiei Livezile, dupa
ur1natorul p1·ogram:

Luni - Vineri: 09.00-16.00
Sa1nbata - Duminica: 09.00-13.00

"In

Romania, Recensa1nantul populatiei ~i locuintelor se va desfa~ura
potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 19/2020
privind organizarea ~i desfa~urarea Recensa1nantului populatiei ~i
Jocuintelor din Romania in anul 2021, cu 1noclificarile ~i completarile
ulterioare.
Informatiile colectate vor fi prelucrate in confonnitate cu legislatia
in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal ~i a11onin1izate
imediat dupa intrarea in siste1n.
Informatii supli1ne11tare puteti obtine la urmatorul link:
www .recensamantromania.ro
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Recensamantu l numara toate persoanele ~i gospodariile din Roman ia. Cati suntem,
Tn ce conditii locuim ~i muncim, dar ~ice studii avem. Aflam o data la 10 ani.

Completeaza formularul de preinregistrare
pe www.recensamantromania.ro ~i apoi chestionarul

de recensimint primit pe email. Astfel, contribui la luarea
deciziilor pentru noi drumuri, spitale, ~coli ~i condi\ii
mai bune de trai.

Avantajele autorecenzdrii
0

Completezi
oricand, de
oriunde sau
din confortul
casei tale

Protec,ie
~i siguran,a
sanitara pentru
tine ~i familia ta

1

0 zi libera
platita, fie ca
lucrezi la stat
sau la privat

Participa la recensa,nant!
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Al NEVOIE DE AJUTOR? SUNA LA:

031.433.8300

lnstitutul National de Statistidi
Unitatea de Coordonare ~i lmplementare a
Recensamantului Populatiei ~i Locuintelor 2021
www.recensamantromania.ro
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Telefon: 0372317224
email: rpl2021 @insse.ro
comunicare@insse.ro

Bine ati venit la Recensamantul populatiei ~i locuintelor, runda 2021!
Pentru autorecenzare, se parcurg urmatorii pa~i:
Pasul 1: formularul de pre-inregistrare:

a)

pe site-ul www. recensamant romania.ro, Tn partea de sus a paginii, se gase?te butonul portocaliu
,,PLATFORMA AUTORECENZARE"; apasati butonul portocaliu; se deschide pagina cu formularul de preTnregistrare;
b) cititi explicatiile ~i apoi completati datele Tn formular, astfel:
Sectiunea 1 - lnformatil despre capul gospodarl ei/persoana de referinta
completati CNP-ul persoanei de referinta/capului gospodariei ~i adresa de email unde ulterior va primi linkul
catre chestionarul propriu de recensamant ~i, in cazul Tn care a~a opteaza ceilalti membri ai gospodariei, ~i
link-urile catre chestionarele celorlalti membri ai gospodariei;
Sectiunea 2 • Locul de resedinta obisnuita
La Tntrebarea ,,Este Tntr-o locuinta ocupata de o gospodarie individuala ?", aveti de ales Tntre 2 variante.
Varianta DA :
se completeaza adresa locuintei
Tot aici, la finalul sectiunii, veti completa numarul de gospodarii din locuinta.
Varianta NU:
aceasta Tnsearnna ca locuinta dvs. este situata intr-un spatiu colectiv de locuit, de tipul: camine
studente~ti, internate ~colare, dorrnitoare comune pentru rnuncitori, carnine pentru batrani, azile,
sanatorii, institutii rezidentiale pentru proteqia copilului, manastiri, hoteluri, spitale, carnine-spital,
sanatorii de boli incurabile, centre de urgenta sau adaposturi de noapte, centre de refugiati, centre
pentru migranti etc. ;
selectati tipul spatiului de colectiv ~i, alaturi, denurnirea acestuia .
Sectiunea 3 · Membrii gospodariei

In aceasta seqiune, veti {capul gospodariei/persoana de referinta) introduce datele tuturor membrilor
gospodariei prin apasarea butonului ,,Adaugati o persoana din componenta gospodariei":
Pentru cetatenii romani ~; cetatenii straini care poseda CNP, veti completa CNP-ul ~i adresa de email, daca
poseda una proprie {ulterior, pe aceasta adresa se va transmite linkul catre propriul chestionar de
recensamant).
Pentru cetatenii straini care nu au CNP veti completa campurile care includ Data na~terii ~i Sexul; deasupra
acestor campuri, sistemul va genera un cod temporar de 13 cifre care va fi utilizat exclusiv in scop
statistic, pentru recenzare; va rugam sa notati codul temporar generat, Tl veti utiliza la
identificarea chestionarului primit pentru autorecenzare. De asernenea, se completeaza adresa de
email, daca poseda una proprie.
Sectiunea 4 · Locuinte secundare neocupate

c)

In aceasta sectiune veti completa adresa pentru alte locuinte detinute/co-detinute de mernbrii gospodariei
dvs., dar nurnai daca NU sunt locuite. Acea sta sectiune va permite sa evitati deplasarea dvs. sau a altor
membri ai gospodariei dvs Tn alta parte a localitatii sau in alta localitate pentru a raspunde recenzorului in
perioada ulterioara, 16 rnai - 17 iulie 2022. Pe adresa dvs. de email veti primi link-ul catre un chestionar
scurt care cuprinde nurnai Tntrebari referitoare la locuinta goala {neocupata) ~i cladirea in care se afla
aceasta.
Dupa completarea tuturor acestor informatii, apasati butonul codului re-Captcha ,,Nu sunt robot" ~i apoi
butonul ,,Trimiteti fomularul".
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A~teptati cateva minute ......
~i apoi verificati casuta de email pe care ati indicat-o fn formularul de pre-fnregistrare, cititi mesaju/ transmis de
email ~i opasati pe link-u/ ce confine "chestion ar" marcat 1n culoare albastra.

A. Ce primiti pee-mail:
•

Capul gospodariei/persoana de referinta (o singura persoana din gospodarie) prime~te chestionar ce
cuprinde ,,Sectiunea pentru recenzarea locuintei" ~i ,,Seqiunea pentru recenzarea persoanei";

•

Fiecare dintre ceilalti membri ai gospodariei prime~te chestionar ce cuprinde numai ,,Sectiunea pentru
recenzarea persoanei" •

Tn cazul in care gospodaria (oricare dintre membri) detine ~i o locuinta sau mai multe neocupata/e,
pentru fiecare dintre aceste locuinte goale (neocupate) ~i pre-inregistrate, numai capul
gospodariei/persoana de referinta prime~te chestionar ce cuprinde numai ,,Sectiunea pentru
recenzarea locuintei".
Sintetic, cine ~i ce t ip de chestionar prime~te este redat in tabelul de mai jos:
•

,,Sectiunea pentru
recenzarea locuintei"
Capul gospodarlei/pe~oana de referinta,
pentru locuinta 111 care gospodaria l$i are
re$edinta obi$nuita
Alt membru al gospodariei (altul decat capul
gospodariei/persoana de referinta)
Capul gospodarlei/pe~oana de referinta,

pentru a/ta/alte locuinte goale, neocupate

v

,,Sectiunea pentru
recenzarea persoanei"

v
v

v

B. Tnainte de a incepe completarea raspunsurilor in chestionarul de recensamant, rugam sa retineti
urmatoarele:
i)
Toate sectiunile chestionarului sunt marcate in culoare albastra, ceea ce i nseamna ca nu s-a
ras puns la nicio i nt rebare, chestionarul este gol;
ii)
Pe masura ce completati raspunsurile la cate o sectiun e, aceasta i~i schimba culoa rea ~i devine
verd e; aceasta i nseamna ca putet i merge la seqiunea urmatoare din chestion ar (co lorata in
albastru);
Tn cazul i n care, din gre~ea la, ati completat un raspuns eronat, va apare un mesaj in cu loare ro~ie
iii)
care va semnala in ce consta eroarea; corectati ~i mergeti mai departe.
iv)
La unele intrebari pot sa a para semnalate atent io nari, marcate in cu loa rea portocaliu, cititi mesajul
atentionarii ~i, daca este cazul, corectati raspunsul/raspunsurile eronate.
C.

Nu este nevoie de introducere de text. Veti completa chestionarul numai in trei moduri:
1. Prin introducere de cifre (de exemplu, anul constructiei locuintei)
2. Prin bifarea variantei (variantelor in caz de raspuns rnultiplu) de raspuns ce corespunde situatiei dvs. in
lista de pe ecran;
3. Prin selectarea variantei de raspuns ce corespunde situatiei dvs. din lista care se deschide (de exemplu:
cetatenia, religia, etnia, ocupatia etc.)

D. Puteti completa chestionarul de recensamant de pe oricare dintre urmatoarele dispozitive electronice:
a)
b)
c)
d)

Tableta electronica
Telefon tip smartphone
Laptop
PC
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Pasul 2: chestionarul de autorecenzare:

Chestionarul de autorecenzare se deschide cu o coperta in care veti gasi informatii utile despre procesul de
autorecenzare. In partea stanga aveti un meniu, cu ajutorul caruia veti putea naviga printre sectiunile
chestionarului.
Coperta - Aici veti gasi informatii utile despre Confidentialitatea datelor, despre momentul de referinta al
recensamantului, precum ~i datele completate la preinregistrare. In aceasta sectiune trebuie apasat butonul
"lnregistrare ora curenta", iar din acel moment puteti trece la completarea propriu-zisa a chestionarului.
Sectiune pentru recenzarea locuintei - aceasta sectiune va fi completata de capul gospodariei ~i contine
intrebari legate de:
- componenta gospodariei
- lista membrilor gospodariei
- informatii despre membrii gospodariei
- informatii despre locuinta
Sectiune pentru recenzarea persoanei - aceasta sectiune va fi completata atat de capul gopodariei, cat ~i de
ceilalti membri ai gospodariei indicati la preinregistrare. Fiecare membru al gospodariei va fi primi propriul
chestionar.
Finalizat - zona i n care se face o scurta statistica a intrebarilor la care s-a raspuns ~i de unde se trimite
chestionarul catre baza de date a recensamantului.
lnainte de a finaliza procesul de autorecenza re prin transmiterea formularului catre baza de date a
recensamantului veti putea vedea o statistica referitoare la "Starea intrebarilor": la cate intrebari ati raspuns,
cate sunt fara raspuns ~i la cate intrebari ati raspuns gre~it. In acest ultim caz veti avea la dispozitie linkuri
directe catre 1'ntrebarile cu raspuns gre~it ~i va trebui sa le corectati.
Trebuie retinute urmatoarele aspecte:

Chestionarul este dinamic, iar 1'ntrebarile sunt generate in functie de raspunsul oferit la 1'ntrebarea anterioara
(de exemplu persoanelor de sex masculin nu Ii se va deschide 1'ntrebarea referitoare la numarul copiilor nascuti
vii).
Daca 1'n timpul completarii chestionarului de recensamant se ivesc situatii care va obliga sa va 1'ntrerupeti, puteti
relua oricand completarea din punctul 1'n care v-ati 1'ntrerupt, dar pentru aceasta trebuie sa aveti grija sa nu
apasati butonul Finalizat. Tot ceea ce trebuie sa faceti este sa accesati chestionarul de recensamant din emailul
primit dupa pre1'nregistrare. Totu~i, nu trebuie sa depa~iti ziua de 15 mai 2022, data la care se 1'ncheie
autorecenzarea.
Odata finalizat chestionarul, verificati "Starea 1'ntrebarilor", efectuati, daca este necesar corectii ~i transmiteti
chestionarul prin apasarea butonului Finalizat, numai a~a acesta va ajunge 1'n baza de date de recensamant.

In zona superioara a chestionarului, 1'n partea dreapta, aveti posibilitatea sa modificati limba 1'n care completati
chestionarul. Acesta este disponibil, pe langa lirnba romana, 1'n limba engleza ~i 1'n limbile minoritatilor nationale
care locuiesc pe teritoriul Rornaniei.
Pasul 3: verificarea autorecenzarii

Dupa ce ati trimis chestionarul catre baza de date a recensamantului puteti verifica daca v-ati autorecenzat
corect accesand sectiunea "VERIFICAREA AUTORECENZARII" din siteul www.recensamantromania.ro.
Aici veti introduce CNP-u l ~i vise va genera automat "DOVADA AUTORECENZARII" .
In cazul 1'n care nu ati completat corect chestionarul de recensamant, veti primi un rnesaj de eroare ~i trebuie
sa reluati procesul de autorecenzare de la 1'nceput.
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