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Domnule/Doamnă Primar,

Așa cum știți, anul acesta, în perioada martie-iulie 2022, va avea loc Recensământul
Populației și Locuințelor, având ca moment de referință ziua de 1 decembrie 2021 (datele
care se vor înregistra în formularele electronice de recensământ se referă la starea de fapt
existentă la acel moment). Recensământul va furniza indicatori statistici privind numărul şi
distribuţia teritorială a populaţiei rezidente, a structurii demografice şi socioeconomice, date
referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ, condiţiile de locuit ale
populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele.
Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ce se vor desfășura în
cadrul sau în legătură cu Recensământul sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și cu Legea nr. 190/2018 privind
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea
adecvată a acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și
împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice
sau organizatorice corespunzătoare. În vederea îndeplinirii sarcinilor ce-i revin pentru
realizarea recensământului, potrivit legislației europene și naționale, Institutul Național de
Statistică, prin Direcțiile județene și regionale, este autorizat să prelucreze date cu caracter
personal.
Recensământul Populației și Locuințelor 2021 este primul care se va desfășura
preponderent on-line. Autorecenzarea se va putea realiza de pe orice telefon mobil tip
smartphone, tabletă, laptop sau PC.
Având în vedere condițiile sanitare impuse de pandemia de SARS-Cov 2,
recomandarea noastră este pentru autorecenzare (prin completarea chestionarului online).
Autorecenzarea aduce mai multe beneficii: evitarea contactului cu persoane externe
locuinței, gestionarea timpului liber conform preferințelor, precum și asigurarea calității
răspunsurilor furnizate direct de fiecare persoană.

Este mult mai simplu să te autorecenzezi!

14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare on-line
16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor prin interviuri față-în-față
(de la populația care nu s-a autorecenzat în etapa anterioară)
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Scopul fundamental al recensământului este acela de a oferi informaţii esenţiale şi de
calitate pentru politicile guvernamentale în domeniul economic şi social, inclusiv pentru
dezvoltarea umană, pentru cercetare şi pentru mediul de afaceri.
În acest sens, cooperarea între dvs. și reprezentanții DRS Neamț este importantă
pentru obținerea unor informații esențiale, corecte și complete în cadrul recensământului.
Prin urmare, vă rugăm să ne sprijiniți în acest demers, afișând pe site-ul instituției dvs., la
loc vizibil, banner-ul dedicat RPL2021, cu link către site-ul www.recensamantromania.ro
unde se regăsesc toate informațiile necesare și răspunsurile la eventualele neclarități,
precum și legislația aferentă recensământului.
Vă rugăm să afișați, la loc vizibil, atât pe website-ul instituției, cât și la avizier,
locațiile, programul și datele de contact (telefon dacă e cazul) ale punctelor de
autorecenzare asistată (ARA).
Totodată, vă rugăm să încurajați autorecenzarea în rândul salariaților instituției dvs.
și a locuitorilor comunității, accesând același site, www.recensamantromania.ro, și apăsând
butonul „Platformă autorecenzare”, oricând, în perioada 14 martie - 15 mai 2022. Mai cu
seamă că OUG nr. 19/2020 prevede, la art. 49, că persoanele salariate care se
autorecenzează au dreptul la o zi liberă, plătită, în scopul încurajării utilizării cu predilecție
a acestei metode. Dovada autorecenzării on-line se poate descărca de pe
www.recensamantromania.ro și se va putea face în baza CNP-ului, inclusiv de către angajator
în cazul în care acesta va dori să verifice.
Vă mulțumim pentru colaborare!

Cu deosebită considerație,
Director executiv,
Claudiu HARABAGIU-LEPORDA
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Digitally signed by Claudiu
Harabagiu-Leporda
Date: 2022.03.03 14:19:36
+02'00'

Este mult mai simplu să te autorecenzezi!

14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare on-line
16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor prin interviuri față-în-față
(de la populația care nu s-a autorecenzat în etapa anterioară)

