Avantajele autorecenzării
✓
✓
✓

Completezi oricând, de oriunde sau din
confortul casei tale;
Protecție și siguranță sanitară pentru tine și
familia ta;
O zi liberă plătită, fie că lucrezi la stat sau la
privat.

Nu v-ați autorecenzat?
În situația în care nu vă autorecenzați, în perioada 16 mai
– 17 iulie 2022, veți fi recenzați la domiciliu/reședința
obișnuită, prin interviu față în față cu un recenzor care va
înregistra datele dumneavoastră pe tabletă.

Este o obligație legală și o datorie civică!
Oferiți informații corecte și complete despre
dumneavoastră, despre familia dumneavoastră, despre
gospodăria și despre locuința dumneavoastră! Declarați
toți membrii gospodăriei, indiferent de locul în care se
găsesc aceștia!

Informațiile colectate vor fi prelucrate în conformitate cu
legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter
personal (Regulamentul UE nr. 679/2016) și anonimizate
imediat după intrarea în sistem.
Începând cu anul 2021, în toate statele membre U.E. se
realizează Recensământul populației și locuințelor și cu
Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European
și al Consiliului privind recensământul populației și al
locuințelor și cu regulamentele de implementare corespunzătoare
În România, Recensământul populației și locuințelor se va
desfășura potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea
Recensământului populației și locuințelor din România în anul
2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
178/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Acum e simplu.
Te recenzezi
online.

Participă la recensământ !
AUTORECENZEAZĂ-TE ONLINE
14 MARTIE – 15 MAI 2022
Completează formularul de preînregistrare
pe www.recensamantromania.ro și apoi
chestionarul de recensământ primit pe
email.
Ai nevoie de ajutor? Sună la: 031.433.8300

Acum e simplu.
Te recenzezi
online.

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
recensământ în vederea desfășurării activităților de
recenzare, în interiorul zonelor rezidenţiale aﬂate în
proprietate privată.
Aceste fapte constituie contravenții și se sancționează
cu amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 lei.
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FIECARE DINTRE NOI CONTEAZĂ !
Localitatea de recenzare este foarte importantă.

Declarându-te ilfovean, îți ajuți comunitatea !
Dacă locuiți în cea mai mare parte a timpului într-o localitate,
atunci REȘEDINȚA DUMNEAVOASTRĂ OBIȘNUITĂ
este în acea localitate,

indiferent care este adresa dumneavoastră
din cartea de identitate.

xxxxxxxx
xx

Răspunsul dumneavoastră este necesar pentru a fi siguri că fonduri importante din bugetul național sunt alocate în
mod corespunzător la nivel local pentru finanțarea educației, sănătății, rețelelor de drumuri, servicii locale, etc.
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