
 

 

 

 

 
ETAPELE RECENSĂMÂNTULUI 

 
            Preluare date din surse administrative şi populare bază de date 1 Februarie – 13 Martie 2022.     
            Autorecenzare on-line și autorecenzare asistată de către un recenzor 14 Martie – 15 Mai 2022.          
            Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă  16 Mai – 17 Iulie. 
 

MOMENTUL „0” - 1 DECEMBRIE 2021 
           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. 

AUTORECENZARE 
             Pasul 1: să completați formularul de preînregistrare, pentru toți membrii gospodăriei, disponibil la 
adresa www.recensamantromania.ro.  
             Pasul 2: fiecare membru al gospodăriei să completeze chestionarul individual, accesându-și propriul 
chestionar prin link-ul primit pe adresa de e-mail indicată la pasul 1.  
Având în vedere condițiile sanitare impuse de pandemia de COVID-19 este recomandat să vă autorecenzați! 
Autorecenzarea se va putea realiza de pe orice telefon mobil tip smartphone, tabletă, laptop sau calculator.  
 

AUTORECENZARE ASISTATĂ 
             Se realizează de către un recenzor în spațiile special amenajate de către primării. 
 

BENEFICIILE AUTORECENZĂRII 
             Persoanele angajate care se autorecenzează completând chestionarul on-line beneficiază de:  

- Evitarea contactului cu un recenzor; 
- Se poate realiza de oriunde, la orice oră și pentru toată familia;  
- Furnizarea de date corecte, complete și sincere fără presiune exterioară; 
- Gestionarea timpului liber conform preferințelor. 

 

RECENZARE 
             Să primiți, în cazul în care, din motive întemeiate, nu veți reuși să vă autorecenzați, vizita recenzorului 
pentru completarea chestionarului față-în-față. 

 
OBLIGAȚII 

             Nu împiedicați persoanele implicate în acțiunea de recensământ să își desfășoare activitatea;  
             Nu refuzați să furnizați informațiile solicitate și nu furnizați date eronate sau incomplete;  
             Nu împiedicați accesul în interiorul zonelor rezidențiale aflate în proprietate privată personalului de 
recensământ în vederea desfășurării activităților de recenzare. 
 

Aceste fapte constituie contravenții și se sancționează cu amenzi cuprinse între 1000-5000 lei. 
 

 
 

 

http://www.recensamantromania.ro/

