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Anunt privind etapa a III-a a recensamantului
STIMA?I CETA?ENI
Va informam ca pana in data de 17 iulie 2022 continua cea de a treia etapa a recensamantului, respectiv colectarea informa?iilor

Asa cum sti?i in urmatoarea perioada ve?i fi cautat acasa de catre un recenzor care prezinta o legitima?ie cu urmatoarele specific
- autoritatea sub conducerea careia se desfasoara recensamantul: Comisia Centrala pentru Recensamantul Popula?iei si Locuin?el
- unitatea administrativ teritoriala de care apar?ine recenzorul desemnat: Municipiul Focsani
- datele de identificare ale recenzorului: nume si prenume, fotografie, func?ie, datele actului de identitate, data si numarul leg
semnatura emitentului

In aceasta etapa este bine sa sti?i ca ceta?enii au urmatoarele obligatii:
a) de a fi recenza?i;
b) de a furniza, pe propria raspundere, informatii corecte si complete, iar in cazul interviurilor proxy de a furniza informatii corecte s
informatii despre persoana pentru care se realizeaza interviul proxy;
c) de a permite recenzarea gospodariei, locuintei si cladirii in care se afla locuinta;
d) de a respecta si a nu obstructiona activitatea personalului de recensamant;
e) de a prezenta, pentru inregistrarea corecta a datelor de identificare a persoanelor, dupa caz, pentru cetatenii romani actul de
cazul minorilor, iar pentru persoanele de alta cetatenie ori fara cetatenie documente de trecere a frontierei sau documente eliberate
dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei. Alte acte legale, cu exceptia celor prevazute anterior, care atesta validitatea informatiilor
sunt consultate numai cu acordul persoanelor recenzate.

Totodata, parintii sau, dupa caz, alti reprezentanti legali ai copilului minor, persoanele care au in plasament copii si persoan
copilului minor pe perioada in care parintii sunt plecati la munca in strainatate, au obligatia de a desfasura interviu proxy cu recen
minorilor, inclusiv pentru variabilele etnoculturale.

Persoanele prezente intr-o gospodarie in momentul vizitei recenzorului sunt obligate sa furnizeze acestuia, in conditiile in care
absente care au resedinta obisnuita la aceeasi adresa nu a fost posibila in urma unor vizite repetate, urmatoarele informatii referito
data nasterii, nivelul institutiei de invatamant absolvite de cel mai inalt nivel si statutul activitatii curente, precum si alte informa
recensamant sau pentru a se asigura comparabilitatea cu rezultatele Recensamantului populatiei si al locuintelor din anul 2011, in c

Persoanele care refuza sa deschida usa recenzorului, refuza sa furnizeze informa?ii sau dau date eronate/incomplete
1.000 si 3.000 de lei, conform prevederilor art. 54 din O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea si desfasurarea recensamant
Romania in anul 2021.

