
Peste 50.000 de gospodării din întreaga țară au fost 
selectate pentru a participa la recensământul de 
probă efectuat de Institutul Național de Statistică în 
luna martie 2021, ca etapă de pregătire a 
Recensământului Populației și Locuințelor care va 
avea loc în semestrul I al anului 2022. 

Ați primit acest pliant deoarece ați fost selectat să 
faceți parte din eșantionul recensământului de 
probă, din luna martie a acestui an.

Aveți posibilitatea de a vă autorecenza, prin comple-
tarea online a chestionarului individual. Dacă, din 
motive întemeiate, nu vă veți putea autorecenza, în 
ultimele zece zile din luna martie, veți primi vizita 
unui recenzor la reședința dumneavoastră pentru 
desfășurarea interviului. Autorecenzarea aduce ca 
beneficii: evitarea contactului cu persoane externe 
locuinței dumneavoastră, gestionarea timpului liber 
conform preferințelor, asigurarea calității răspunsu-
rilor furnizate direct de dumneavoastră.

Vă încurajez să participați la recensământul de 
probă și vă mulțumesc că ne sunteți alături în acest 
demers important pentru noi toți!

Bună ziua,

Tudorel ANDREI
Președintele Institutului Național de Statistică
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Ce este Recensământul de probă?

Pentru desfășurarea în bune condiţii a Recensă-
mântului Populației și Locuințelor care va avea loc 
în anul 2022, Institutul Naţional de Statistică dema-
rează în acest an un Recensământ de probă, un 
exercițiu cu scopul de a ne asigura că, în momentul 
lansării Recensământului propriu-zis, totul va 
funcționa ireproșabil.

Cine participă la Recensământul de probă? 

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

Ce trebuie să faceți în perioada 10-16 martie 2021?

Pasul 1: să completați formularul de preînregistrare, 
pentru toți membrii gospodăriei, disponibil la 
adresa: https://rpl.insse.ro/ sau scanând codul QR de 
pe verso.
Pasul 2: fiecare membru al gospodăriei să complete-
ze chestionarul individual, accesându-și propriul 
chestionar prin link-ul primit pe adresa de email 
indicată la preînregistrarea de la Pasul 1.
Având în vedere condițiile sanitare impuse de pan-
demia de COVID-19, este recomandat să vă auto-
recenzați! 
Autorecenzarea se va putea realiza de pe orice telefon 
mobil tip smartphone, tabletă, laptop sau PC.

Ce trebuie să faceți în perioada 22-31 martie 2021?

Să primiți, în cazul în care, din motive întemeiate, 
nu veți reuși să vă autorecenzați, vizita recenzorului 
pentru completarea chestionarului prin metoda in-
terviului față-în-față. Recenzorul se va identifica 
prin legitimaţia de serviciu emisă de Direcţia Teri-
torială de Statistică.

Reședința obișnuită reprezintă locul în care o persoană îşi 
petrece în mod obişnuit perioada zilnică de odihnă, fără a ţine 
seama de absenţele temporare pentru recreere, vacanţe, vizite la 
prieteni şi rude, afaceri, tratamente medicale sau pelerinaj 
religios. Reşedinţa obişnuită poate să fie aceeaşi cu domiciliul 
sau poate să difere, în cazul persoanelor care aleg să-şi 
stabilească reşedinţa obişnuită în altă localitate decât cea de 
domiciliu din ţară sau străinătate.



Toate informațiile oferite sunt prelucrate doar în 
scop de testare, cu respectarea strictă a Reg. (UE) 
2016/679, datele dumneavoastră personale rămân 
confidențiale și nu vor fi făcute publice sau 
diseminate în niciun fel. 

Asigurăm confidențialitatea și protecția datelor

Este o obligație legală și o datorie civică!
Oferiți informații corecte și complete despre dum-
neavoastră, despre familia dumneavoastră, despre 
gospodăria și despre locuința dumneavoastră! 
Declarați toți membrii gospodăriei, indiferent de 
locul în care se găsesc aceștia! 
Ce nu trebuie să faceți!
Nu împiedicați persoanele implicate în acţiunea de 
recensământ să își desfășoare activitatea.
Nu refuzați să furnizați informaţiile solicitate și nu 
furnizați date eronate sau incomplete. 
Nu împiedicați accesul personalului de recensă-
mânt în vederea desfășurării activităților de recen-
zare, în interiorul zonelor rezidenţiale aflate în pro-
prietate privată.

Aceste fapte constituie contravenții și se sancțio-
nează cu amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 lei. 
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Etape:
 

Preluarea datelor din surse administrative

Autorecenzare on-line

Recenzare prin interviu față-în-față

până la 9 martie 2021
 

10 - 16 martie 2021
 

22 - 31 martie 2021
 



Judetul	Tulcea,	Localitatea	Tulcea,	sectorul	2,	numar	locuinte	49
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