
 

AUTORECENZARE – PERIOADA 14 MARTIE – 15 MAI 2022 

 

OBIECTIVUL RECENSĂMÂNTULUI – producerea de statistici oficiale naționale și 

europene, sub forma unor indicatori statistici, în condiții de calitate, privind:  

 numărul și distribuția teritorială a populației rezidente, a structurii demografice și 

socioeconomice; 

 date referitoare la gospodăriile populației, precum și la fondul locativ; 

 condițiile de locuit ale populației și clădirile în care se situează locuințele. 

 

CINE PARTICIPĂ LA RECENSĂMÂNT? 

Toate persoanele indiferent de cetățenie, care au reședința obișnuită* pe teritoriul 

României. 

*reședință obișnuită – 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. 

 

MOMENTUL „0” – 1 DECEMBRIE 2021 

 persoană este PREZENTĂ dacă la ora „0” din ziua de 1 Decembrie 2021 se afla la 

reședința obișnuită a acesteia de cel puțin 12 luni, perioadă continuă, sau se afla 

aici de mai puțin de 12 luni, cu intenția de a rămâne mai mult de 12 luni. 

 

BENEFICIILE AUTORECENZĂRII 

 persoanele angajate care se autorecenzează prin intermediul internetului au dreptul 

la o zi liberă, plătită, în scopul încurajării utilizării cu predilecție a acestei metode; 

 evitarea accesului recenzorului de teren în locuința de domiciliu sau reședință; 

 gestionarea timpului alocat recenzării; 

 asigurarea calității informațiilor furnizate direct de fiecare persoană. 

 

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 

 Toate informațiile oferite sunt utilizate doar în scop statistic, datele dumneavoastră 

personale rămân strict confidențiale și nu vor fi făcute publice sau diseminate în 

niciun fel. 

 

PROTECȚIA DATELOR 

 În cazul autorecenzării on-line sau a autorecenzării asistate, CNP-ul este criptat, cu 

ajutorul unui algoritm utilizat de INS, în momentul în care o înregistrare 

individuală este salvată în baza de date RLP; 

 Transferul de date on-line se realizează printr-un sistem securizat și protejat. 
 


