
 

 

 

 

Stadiul activităţilor  de pregătire a RPL- runda 2021; 

campania de promovare şi publicitate 

-INFORMARE COLEGIUL PREFECTURAL,27 ianuarie 2022- 

 

Conform Programului de desfăşurare a activităţilor RPL aprobat de Comisia centrală pentru 

RPL 2021 (CCRPL2021), la nivel teritorial, odată cu constituirea Unităţii Judeţene de 

Implementare a Recensământului în cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi (februarie 

2021) s-au desfăşurat următoarele activităţi : 

 RPL de probă 

- S-a desfăşurat în perioada februarie - martie 2021; 

- În judeţul Iaşi au fost incluse 15 sub-sectoare in Municipiul Iaşi pentru mediul urban si 14 

sub-sectoare in comuna Valea Lupului pentru mediul rural; 

- Au fost testate: organizarea generală, aspecte metodologice, funcţionalitatea sistemului 

integrat IT, reacţia populaţiei; 

- Concluziile/evaluarea recensământului de proba au fost prezentate in raportul de evaluare a 

RPL de proba la nivelul judeţului Iaşi, raport transmis la INS-UCIR şi Comisiei judeţului IAŞI 

pentru RPL 2021. 

 

 Baza de date GIS cu clădiri şi locuinţe 

 - Direcţiile teritoriale de statistică, respectiv UJIR - urile au primit în atribuţii realizarea unei 

baze de date cu clădiri şi locuinţe în format GIS. Au fost înscrise denumirile arterelor, au fost 

asociate fiecărei artere numerele administrative şi pentru fiecare clădire din judeţ a fost 

înscris numărul de locuinţe. La această dată avem în judeţul Iaşi 224130 numere 

administrative şi 371966 locuinţe; 
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-UJIR Iaşi a realizat această bază de date împreună cu persoanele desemnate de comisiile 

locale din fiecare UAT, de regula persoanele cu atribuţii pe urbanism; 

-În luna noiembrie 2021 s-a verificat împreuna cu UAT urile corectitudinea şi completitudinea 

informaţiilor din aplicaţie. 

 Sectorizarea teritoriului judeţului Iaşi 

- În vederea realizării recenzării, fiecare judeţ este împărţit în sectoare de recensământ. 

Sectorizarea se  realizează  printr-o aplicaţie informatică prin exportul/importul informaţiilor 

din baza de date GIS cu clădiri şi locuinţe; 

- În luna decembrie 2021 şi ianuarie 2022 se desfăşoară activităţile privind sectorizarea 

teritoriului judeţului Iaşi, configurarea şi verificarea sectoarelor de recensământ. Această 

etapa este finalizată prin validarea şi asumarea de către fiecare comisie locală a sectoarelor 

de recensământ din fiecare UAT. Judeţul Iaşi va avea aprox. 720 de sectoare de recensământ 

din care în jur de 300 de sectoare în municipiul Iaşi; 

- În perioada 31 ianuarie-13 februarie 2022 se va derula procesul de selecţie, recrutare şi 

angajare a personalului de recensământ. DJS Iaşi va deschide o platforma electronică pe site 

ul instituţiei unde toţi doritori se pot înscrie pentru funcţia de recenzor. În colaborare cu 

fiecare primărie vom definitiva listele de recenzori, primăria având ca atribuţie angajarea şi 

plata personalului de recensământ. DJS Iaşi asigură înscrierea, selecţia, recrutarea şi 

INSTRUREA personalului de recensământ(14 februarie-10 martie); 

 Campania de promovare şi publicitate 

- În vederea asigurării unei comunicări eficiente a informaţiilor către populaţie şi a unei 

transparenţe maxime a lucrărilor recensământului, conform legislaţiei specifice, este 

constituit Consiliul de comunicare şi transparenţă. Organ consultativ, condus de Preşedintele 

Academiei Române, Consiliul asigură promovarea recensământului, având în principal 

atribuţii de comunicare către opinia publică a celor mai importante informaţii din acest 

domeniu, de mobilizare a acesteia prin mesaje şi apariţii în mass-media şi de susţinere a 

efectuării în bune condiţii a activităţilor; 

- Prima şedinţă a Consiliului de Comunicare şi Transparenţă a fost în data de 19 ianuarie în 

sistem on line; 

-INS a elaborat Strategia de comunicare şi promovare şi bineînţeles  recensământul va avea 

un site dedicat https://www.recensamantromania.ro/, acolo unde vom găsi toate 

informaţiile necesare privind organizarea, desfăşurarea şi promovarea RPL ; 

https://www.recensamantromania.ro/


- Începând cu a doua jumătate a lunii februarie 2022 se va declanşa  campania de promovare 

şi publicitate a RPL 2021 atât la nivel naţional cât şi local, prin mesaje/clipuri/spoturi 

publicitare in mass media naţională, comunicate de presă dar şi afişe/pliante/flyere ce vor fi 

distribuite la nivel local , în fiecare judeţ, prin diferite moduri; 

- În completarea campaniei de promovare ce va fi realizată la nivel CENTRAL ( în special 

printr-o promovare în mass-media centrală, aceasta fiind baza asigurării succesului RPL), la 

nivelul DJS/UJIR campania de promovare va consta ÎN PRINCIPAL în distribuirea materialului 

publicitar, livrat de INS/UCIR,  prin: reţeaua internă /intranet/email-uri de serviciu, pe site-

urile proprii, la sediul tuturor instituţiilor publice/servicii deconcentrate/administraţie 

publica locală precum şi prezentări în cadrul diferitelor comisii locale , judeţene, Colegiul 

Prefectural, centrele universitare. 

 Metodele de colectare a datelor sunt: 

- 01 februarie 2022-13 martie 2022 -  Preluare date din surse administrative şi 

populare bază de date RPL2021 

- 14 martie 2022-15 mai 2022 - Autorecenzarea -populaţia va avea posibilitatea de a 

completa chestionarele de recensământ online, accesând un link dedicat ; 

- 14 martie 2022-15 mai 2022 - Autorecenzarea asistată -se realizează cu sprijinul unui 

recenzor, în spaţii special amenajate în cadrul primăriilor din fiecare UAT ; 

- 16 mai-17 iulie 2022 - Recenzarea pe teren, colectarea datelor de către recenzori 

prin  interviu faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor). 

 

 

Director executiv, 

Doina Cătălina PARĂ 


