
HOTĂRÂRE nr. 1071 din 11 decembrie 2020 pentru stabilirea 

bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării 
recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 

2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor 

dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 
privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei 

şi locuinţelor din România în anul 2021 
Forma sintetică la data 24-Feb-2022. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi 
tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer. 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 178/2020, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1 
Suma care se asigură de la bugetul de stat pentru pregătirea, organizarea şi 
desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, 

denumit în continuare RPL2021, este de 392.655 mii lei, repartizată pe ordonatori 
principali de credite ai administraţiei publice centrale şi ai administraţiei publice locale 

conform anexei nr. 1. 
Art. 2 

(1)În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din România în anul 2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 178/2020, se aprobă suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 a bugetului Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale pe anul 2020 cu suma de 1.003 mii lei la capitolul 61.01 

"Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active nefinanciare". 
(2)Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea 

ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului 
de stat şi în volumul şi structura bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pe 
anul 2020. 

Art. 3 
Categoriile de cheltuieli care pot fi efectuate de ordonatorii de credite cu atribuţii în 

organizarea şi desfăşurarea RPL2021 sunt prevăzute în anexa nr. 2, iar defalcarea 
sumelor prevăzute la art. 1 şi art. 2 alin. (1) pe fiecare categorie de cheltuieli se face 
de fiecare ordonator principal de credite. 

Art. 4 
(1)Unităţile judeţene de implementare a recensământului oferă sprijin tehnic 

ordonatorilor principali de credite ai bugetelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale, prin întocmirea "Situaţiei privind recepţia cantitativă şi calitativă a 

chestionarelor şi a activităţilor de coordonare, îndrumare şi control" şi a "Situaţiei de 
plată", pe care le comunică, sub semnătura directorilor executivi ai direcţiilor 
teritoriale de statistică, tuturor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale din aria de competenţă teritorială. 
(2)Ordonatorii principali de credite ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale sunt autorizaţi să facă plata recenzorilor, recenzorilor-şefi şi 
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coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului Bucureşti, oraş sau 
comună, potrivit documentelor prevăzute la alin. (1). 

Art. 5 
(1)Contractele cu recenzorii pentru autorecenzare asistată, recenzorii, recenzorii-şefi 

şi coordonatorii la nivel de municipiu, sector al municipiului Bucureşti, oraş sau 
comună se încheie de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 1.168 şi următoarele din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în baza listelor 
nominale cu personalul de recensământ din teritoriu selectat conform art. 29 lit. h) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 178/2020, comunicate de către direcţiile teritoriale de 
statistică. 

(2)Perioada de contractare, pentru fiecare categorie de personal, se comunică 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale de către direcţiile teritoriale de 

statistică. 
(3)Contractele cu recenzorii pentru recensământul de probă, recenzorii pentru 
cercetarea statistică postrecensământ şi coordonatorii la nivel de judeţ se încheie de 

către direcţiile teritoriale de statistică, potrivit prevederilor art. 1.168 şi următoarele 
din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. 

(4)Modelul contractului-cadru de servicii pentru RPL2021 este prevăzut în anexa nr. 
3, iar acesta urmează să fie completat, în mod corespunzător, cu durata contractului, 

preţul contractului, sectorul de recensământ alocat şi serviciile care trebuie prestate 
în funcţie de categoria de personal de recensământ pentru care se încheie. 
Art. 6 

(1)Plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor, recenzorilor-şefi 
şi coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului Bucureşti, oraş sau 

comună se realizează în anul 2022, după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului 
privind repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în 
vederea efectuării plăţilor către personalul de recensământ, de la bugetele 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în limita a 192.000 mii lei, din 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 

aprobate cu această destinaţie în anexa la legea bugetului de stat. 
(la data 01-Feb-2022 Art. 6, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 145/2022 ) 

(11)Autorecenzarea asistată se aplică în toate unităţile/subdiviziunile administrativ-

teritoriale. Numărul recenzorilor pentru autorecenzarea asistată se stabileşte în 
funcţie de dimensiunea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conform 
populaţiei-ţintă estimate la data de 1 decembrie 2021, publicată pe 

www.recensamantromania.ro, potrivit instrucţiunilor Unităţii de coordonare şi 
implementare a recensământului, denumită în continuare UCIR, şi prin consultarea 

unităţilor judeţene privind implementarea recensământului, denumite în continuare 
UJIR. 

(la data 01-Feb-2022 Art. 6, alin. (1) completat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 145/2022 ) 
(2)Plata recenzorilor care asigură autorecenzarea asistată în perioada de 
autorecenzare se face în funcţie de numărul de chestionare pentru care se asigură 
asistenţa, chestionarul fiind compus din mai multe secţiuni cu grade de complexitate 

diferite, la un tarif de 7 lei pentru «Secţiunea pentru recenzarea persoanei» şi 3,5 lei 
pentru «Secţiunea pentru recenzarea locuinţei», inclusiv pentru oraşele şi comunele 

izolate sau dispersate teritorial definite la alin. (4). 
(la data 01-Feb-2022 Art. 6, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 145/2022 ) 
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(3)Plata recenzorilor se face în funcţie de numărul de chestionare completate prin 
interviu faţă în faţă, chestionarul fiind compus din mai multe secţiuni cu grade de 

complexitate diferite, la un tarif de 7 lei pentru «Secţiunea pentru recenzarea 
persoanei» şi 3,5 lei pentru «Secţiunea pentru recenzarea locuinţei», inclusiv 

«Secţiunea pentru recenzarea spaţiului colectiv de locuit». Pentru oraşele şi comunele 
izolate sau dispersate teritorial, pentru care distanţele parcurse sunt mai mari şi 
timpul necesar recenzării întregului sector de recensământ creşte, plata recenzorilor 

pentru recenzarea propriu-zisă se face în funcţie de tipul de chestionar, chestionarul 
fiind compus din mai multe secţiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de 

9 lei pe «Secţiunea pentru recenzarea persoanei» şi 5 lei pentru «Secţiunea pentru 
recenzarea locuinţei», inclusiv «Secţiunea pentru recenzarea spaţiului colectiv de 
locuit». 

(la data 01-Feb-2022 Art. 6, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 145/2022 ) 
(4)În înţelesul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

a)oraşe şi comune izolate - oraşe şi comune care se află la o distanţă, în linie dreaptă, 

mai mare de 20 km faţă de drumurile naţionale şi europene, precum şi faţă de 
autostrăzi; 

b)oraşe şi comune dispersate teritorial - oraşe şi comune care au un indice de 
dispersie al aşezărilor de cel puţin 5, în conformitate cu situaţia calculată de Institutul 
Naţional de Statistică pe baza rezultatelor ultimului recensământ al populaţiei şi 

locuinţelor. Indicatorul arată o densitate scăzută a locuinţelor, care este raportată la 
suprafaţa intravilanului. 

(5)Lista oraşelor şi comunelor prevăzute la alin. (4), precum şi metadatele 
referitoare la modul lor de determinare sunt publicate pe site-ul 
www.recensamantromania.ro 

(6)Plata recenzorilor-şefi este în sumă fixă de 6.000 lei pentru cele două luni de 
contractare a serviciilor, stabilită raportat la gradul de complexitate al activităţii 

acestora, astfel după cum rezultă acesta din obligaţiile specifice acestei categorii de 
personal de recensământ, luând în considerare faptul că în atribuţiile acestora nu 

intră completarea de chestionare de recensământ şi având în vedere numărul fix de 
sectoare de recensământ de care răspund, precum şi constituirea sectoarelor de 
recensământ de mărimi similare din punct de vedere al numărului de locuinţe şi al 

suprafeţelor. 
(la data 01-Feb-2022 Art. 6, alin. (6) modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 145/2022 ) 
(61)Plata coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului Bucureşti, oraş 

şi comună, stabilită raportat la gradul de complexitate al activităţii acestora, astfel 
după cum rezultă acesta din obligaţiile specifice acestei categorii de personal de 
recensământ, se face pentru două luni de contractare a serviciilor, în funcţie de gradul 

de încărcare dat de dimensiunea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, 
conform populaţiei-ţintă estimate la data de 1 decembrie 2021, publicată pe 

www.recensamantromania.ro, astfel: 
a)în sumă de 8.000 lei, pentru unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale cu 

populaţia mai mare de 100.000 de locuitori; 
b)în sumă de 7.500 lei, pentru unităţile administrativ-teritoriale cu populaţia între 
50.001 şi 100.000 de locuitori; 

c)în sumă de 7.000 lei, pentru unităţile administrativ-teritoriale cu populaţia între 
30.001 şi 50.000 de locuitori; 
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d)în sumă de 6.500 lei, pentru unităţile administrativ-teritoriale cu populaţia între 
20.001 şi 30.000 de locuitori; 

e)în sumă de 6.000 lei, pentru unităţile administrativ-teritoriale cu populaţia între 
10.001 şi 20.000 de locuitori; 

f)în sumă de 5.500 lei, pentru unităţile administrativ-teritoriale cu populaţia între 
2.401 şi 10.000 de locuitori; 
g)în sumă de 5.000 lei, pentru unităţile administrativ-teritoriale cu populaţia între 

1.501 şi 2.400 de locuitori; 
h)în sumă de 4.500 lei, pentru unităţile administrativ-teritoriale cu populaţia mai 

mică de 1.500 de locuitori. 
(la data 01-Feb-2022 Art. 6, alin. (6) completat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 145/2022 ) 

(7)Plata recenzorilor pentru recensământul de probă, coordonatorilor la nivel de 

judeţ şi a recenzorilor pentru cercetarea statistică postrecensământ se realizează din 
bugetele direcţiilor teritoriale de statistică. 
(8)Plata recenzorilor pentru recensământul de probă şi a recenzorilor pentru 

cercetarea statistică postrecensământ se face în funcţie de realizarea activităţilor 
contractate şi timpul efectiv lucrat, la un tarif de 23,25 lei pe oră, fără a depăşi suma 

brută de 8.000 lei pentru două luni de contractare a serviciilor. 
(9)Plata coordonatorilor la nivel de judeţ se face în funcţie de realizarea activităţilor 
contractate şi timpul efectiv lucrat, la un tarif de 34,85 lei pe oră, fără a depăşi suma 

brută de 36.000 lei pentru 6 luni de contractare a serviciilor. 
(10)La sfârşitul anului bugetar, sumele rămase neutilizate pentru plata recenzorilor 

pentru autorecenzare asistată, recenzorilor, recenzorilor-şefi şi coordonatorilor la 
nivel de municipiu, sector al municipiului Bucureşti, oraş sau comună se restituie 
integral bugetului de stat, cel mai târziu până la data de 24 decembrie 2021, în contul 

din care au fost încasate iniţial sumele respective. 
Art. 7 

Modelul legitimaţiei prin care personalul de recensământ din teritoriu se identifică pe 
întreaga perioadă de recenzare este prevăzut în anexa nr. 4. 

Art. 8 
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
-****- 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR 
NICOLAE-IONEL CIUCĂ 

Contrasemnează: 
Secretarul general al Guvernului, 

Dragoş Condrea 
Şeful Cancelariei Prim-Ministrului, 

Ionel Dancă 
Preşedintele Institutului Naţional de Statistică, 

Andrei Tudorel 
p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, 

Vetuţa Stănescu, 
secretar de stat 

Ministrul afacerilor interne, 
Marcel Ion Vela 

Ministrul muncii şi protecţiei sociale, 
Victoria Violeta Alexandru 
Ministrul finanţelor publice, 

Vasile-Florin Cîţu 

ANEXA nr. 1: Repartizarea bugetului recensământului 
populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 pe ordonatorii 
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principali de credite ai administraţiei publice centrale şi ai 

administraţiei publice locale 

- mii lei - 
Ordonatori principali de credite ai administraţiei 
publice centrale şi administraţiei publice locale 

Anul 2020: Anul 2021 Anul 2022 Anul 2023 Total 

Sume alocate din 

Fondul de rezervă 
bugetară la 
dispoziţia 

Guvernului pe 
anul 2020 

Secretariatul General al Guvernului, pentru 
Institutul Naţional de Statistică - din care: 

 
63.099 94.549 34.704 192.352 

Capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni 
externe"Titlul 10 - Cheltuieli de personal 

 
43.840 52.501 31.625 127.966 

Capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni 
externe"Titlul 20 - Bunuri şi servicii 

 
11.666 33.238 3.079 47.983 

Capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni 
externe"Titlul 70 - Cheltuieli de capital 

 
10.003 6.400 - 16.403 

Ministerul Afacerilor Interne - din care: 
 

2 7.298 - 7.300 

Capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni 
externe"Titlul 20 - Bunuri şi servicii 

 
2 7.298 - 7.300 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale - din care: 1.003 - - - 1.003 

Capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă 
naţională"Titlul 70 - Cheltuieli de capital 

1.003 - - - 1.003 

Administraţia publică locală Capitolul 51.01 
"Autorităţi publice şi acţiuni externe 

- - 192.000 - 192.000 

TOTAL: 1.003 63.101 293.847 34.704 392.655 
 

(la data 
01-Feb-
2022 
anexa 1 

modificat 
de Art. I, 
punctul 6. 
din 
Hotarirea 
145/2022 

) 

  

ANEXA nr. 2: CATEGORII DE CHELTUIELI care pot fi efectuate 

de ordonatorii de credit cu atribuţii în organizarea şi 
desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din 

România în anul 2021 
Categorii de cheltuieli INS UAT STS MAI 

I. CHELTUIELI CU PERSONALUL ANGAJAT PE PERIOADĂ DETERMINATĂ 
- Capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" 

A. Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii 
personal angajat suplimentar în centrală şi judeţe 

 

   

B. Indemnizaţii delegare (diurnă şi cazare), 
indemnizaţii consiliul de transparenţă 

 

   

II. BUNURI ŞI SERVICII 
Capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" 
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1. Indemnizaţii recenzori recensământ de probă 

 

   

2. Indemnizaţii recenzori, recenzori-şefi şi 
coordonatori 

  

  

3. Indemnizaţii recenzori cercetarea statistică 
postrecensământ 

 

   

4. Hârtie, tipărirea materialelor de recensământ şi 
distribuirea acestora 

 

   

5. Închirieri spaţii pentru depozitarea materialelor de 
recensământ, pentru instructaj, pentru personal 
angajat suplimentar 

 

   

6. Carburanţi 

 

   

7. Cheltuieli poştă, telefon, fax, convorbiri în call 
center etc. 

 

   

8. Call center 

 

   

9. Cheltuieli popularizare recensământ 

 

   

10. Cheltuieli personalizare recenzori 

 

   

11. Cheltuieli furnituri de birou 

 

   

12. Cheltuieli materiale, consumabile pentru 

pregătirea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
procesare, prelucrare, analiză, validare 

 

   

13. Deplasări - transport 

 

   

14. Mobilier 

 

   

15. Simuri tablete 

 

   

16. Alte bunuri şi servicii (cheltuieli neprevăzute 5% 
din bunuri şi servicii) 

 

  

 

III. CHELTUIELI DE CAPITAL 
    

1. Tehnică de calcul plus reţea, alte mijloace fixe 
pentru organizarea şi desfăşurarea recensământului 
Capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" 
- pentru INS 
Capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă 
naţională" - pentru STS 

 

 

 

 

ANEXA nr. 3: 
CONTRACT-CADRU de servicii pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor 
(RPL2021) 
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ANEXA nr. 4: MODELUL legitimaţiei prin care personalul de 

recensământ din teritoriu se identifică pe întreaga perioadă de 
recenzare 

- faţă/verso - 
[POZĂ - a se vedea actul modificator] 

(la data 01-Feb-2022 anexa 4 modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 145/2022 ) 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1238 din data de 16 decembrie 2020 
 
Forma sintetică la data 24-Feb-2022. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi 
tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer. 
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