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1. Condiții generale de desfășurare a activității ARA
ARA se poate realiza:

- de pe echipamentul propriu al persoanei care se autorecenzează, sub îndrumarea

recenzorului ARA, adică de pe telefon smart/tableta/laptop

- de pe tabletele electronice puse la dispoziție de UJIR-uri prin intermediul primăriilor

și instalate în spații special amenajate

Perioada de desfasurare a ARA este 14 martie – 15 mai 2022, cu un interval orar zilnic

adecvat (recomandat între orele 08-22), inclusiv sâmbăta și duminica.

Punctele de lucru ale recenzorilor ARA sunt stabilite de către primarul fiecărei localități.

Este strict interzisă deplasarea recenzorilor ARA pe teren; activitatea lor se desfăşoară

doar în punctele de lucru dedicate.

Este strict interzisă înstrăinarea tabletelor şi a credenţialelor de email.



2. Organizarea posturilor de lucru pentru ARA

ARA

Un recenzor ARA gestionează 2 tablete, iar postul său de lucru va fi dotat cu 

următoarele:

➢ 2 prize de curent electric

➢ 2 mese/birouri (câte una pentru fiecare tabletă)

➢ 4 scaune (câte 2 scaune pentru fiecare masă/birou).

Toate posturile de lucru pentru ARA vor fi promovate și semnalizate corespunzător, astfel 

încât populația să le acceseze cu ușurință. 

Pentru ca autorecenzarea să se poată efectua, este obligatoriu ca locurile în care se 

amenajează posturile de lucru pentru ARA să aibă semnal puternic /bun de telefonie 

mobilă (Internet).



3. Modul de lucru al recenzorului ARA – generalităţi
✓ Fiecare recenzor ARA va avea în gestiune două tablete astfel încât să poată asista,

concomitent, două persoane.

✓ Va avea și 2 exemplare de chestionar martor în limba română și în limbile

minorităţilor naţionale din România, unde este cazul.

✓ Fiecare tabletă va avea acces la internet și va dispune de o adresă de email dedicată

recenzorului ARA pentru a fi utilizată pentru realizarea pre-înregistrării și autorecenzării

persoanelor care doresc să se autorecenzeze (dacă este cazul).

✓ Recenzorul ARA va primi datele de autentificare necesare accesării adresei de e-mail

corespunzătoare contului de recenzor ARA (link accesare e-mail, nume utilizator și

parolă) şi codul recenzorului ARA.



3. Modul de lucru al recenzorului ARA –

atribuţii specifice

Promovează
autorecenzarea

• Îndeamnă populația să se 

autorecenzeze (cu sau fără 

asistență din partea sa)

• Răspunde la întrebările 

populației privind RPL2021

Îndrumarea privind ARA

• Îndrumă şi asistă pe cei

care au nevoie de ajutor să

se autorecenzeze

În caz excepţional, la cerința expresă 
a persoanei care se autorecenzează*, 

dacă se solicită ajutorul:

• Completează răspunsurile în 

chestionarul electronic la 

dictarea celui care se 

autorecenzeaza

*pe motiv de lipsă a abilităților necesare utilizării internetului, vârstă înaintată etc



3. Modul de lucru al recenzorului ARA - Obligaţii
➢ Să respecte prevederile contractului de servicii pe care îl încheie cu primăria;

➢ Să semneze și să respecte Angajamentul de confidențialitate;

➢ Să respecte toate obligațiile ce revin personalului de recensământ prevăzute de 

O.U.G. nr. 19/2020 și în celelalte acte de legislație secundară;

➢ Să nu utilizeze alte dispozitive decât tableta pusă la dispoziție de către UJIR în cadrul 

prestării serviciilor de asistență a autorecenzării; autorecenzarea se face exclusiv prin 

completarea chestionarului primit prin link-ul transmis de sistem, chestionar care este 

dezvoltat în aplicația Survey Solutions;

➢ Să presteze serviciile numai la punctele de lucru la care au fost repartizați;

➢ Să respecte alte instrucțiuni elaborate de UJIR sau UCIR.

https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/OUG-nr.-19-forma-consoloidata.pdf


4. Fluxul de lucru al recenzorului ARA

Credenţialele adreselor de email folosite de recenzorii ARA (în cazul persoanelor

recenzate fără adresă de e-mail proprie):

Numele utilizatorului va fi de forma: abrevierejudetSIRUTA_1..n@ara.insse.ro

De exemplu: VN1747440_01@ara.insse.ro

Pe aceste adrese de e-mail recenzorii ARA primesc link-urile de accesare a chestionarelor

individuale.

Operaționalizarea adreselor de e-mail corespunzătoare tabletelor utilizate 

de recenzorii ARA



4. Fluxul de lucru al recenzorului ARA

Se accesează siteul www.recensamantromania.ro și se apoi platforma de autorecenzare

Accesarea platformei de AutoRecenzare



Pentru ca un chestionar să fie plătit, el trebuie să aibă completate toate întrebările, să nu aibă erori și 
trebuie să conţină codul de recenzor în câmpul “Cod recenzor” de pe secțiunea “Copertă” a chestionarului.

Atenție! Furnizați persoanelor care 

apelează la recenzarea asistată codul 

dumneavoastră de recenzor și indicați-le locul 

în care acesta trebuie introdus în chestionar.



4. Fluxul de lucru al recenzorului ARA

4.1. Fluxul de lucru al recenzorului ARA în cazul în care persoana recenzată 

deține o adresă de email

1. separat, la locuința 

gospodăriei, de către 

fiecare membru al 

acesteia care a primit 

mesajul electronic care 

conține linkul către 

chestionarul electronic 

propriu

2. la punctul de lucru al 

recenzorului ARA, prin

citirea întrebărilor din 

chestionare de către

persoana care a solicitat

ajutorul și completarea

răspunsurilor pe tabletă

tot de către aceasta

3. la punctul de lucru al recenzorului 

ARA, prin citirea întrebărilor din 

chestionare și, în mod excepțional, la 

cerința expresă a persoanei care se 

autorecenzează, și prin completarea 

răspunsurilor dictate de către persoana 

care a solicitat autorecenzarea pe 

tabletă de către recenzorul ARA

În funcție de opțiunea persoanei care solicită asistența recenzorului ARA, completarea

chestionarelor electronice pentru fiecare membru se poate desfășura în trei moduri diferite:



4. Fluxul de lucru al recenzorului ARA

4.1. Fluxul de lucru al recenzorului ARA în cazul în care persoana recenzată 

deține o adresă de email

1. Se accesează site-ul 

www.recensamantromania.ro

unde se află linkul direct către 

platforma de autorecenzare

2. Se completează formularul

de pre-înregistrare cu adresa 

de email a persoanei care 

solicită ajutorul ARA, ale 

altor membri ai gospodăriei, 

după caz, precum și celelalte 

informații solicitate în 

formular

3. Pe adresa de e-mail indicată se 

primește link-ul către chestionarul 

electronic al gospodăriei 

preînregistrate la pasul anterior.* Dacă 

au fost precizate mai multe adrese de 

e-mail, se vor primi mesaje separate cu 

link-uri către chestionarele celorlalți 

membri ai gospodăriei

*Primirea linkurilor către chestionarele electronice poate dura până
la câteva minute, în condițiile unui trafic obișnuit de internet.

Tutorial video – Completarea
formularului de preînregistrare
pentru ARA

http://www.recensamantromania.ro/
https://drive.google.com/file/d/1x7QvjhdRvzpYdcLbdkdI17KSRg4huOuM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x7QvjhdRvzpYdcLbdkdI17KSRg4huOuM/view?usp=sharing


4. Fluxul de lucru al recenzorului ARA

4.1. Fluxul de lucru al recenzorului ARA în cazul în care persoana recenzată 

deține o adresă de email

4. După completarea 

tuturor răspunsurilor la 

întrebările din chestionar, 

recenzorul ARA se asigură

că nu sunt erori și transmite 

către baza de date 

chestionarul prin apăsarea 

butonului de finalizare

a recenzării*

5. Persoana primește pe 

e-mailul propriu un mesaj

automat care îl

înștiințează că a fost

recepționat de către

sistem chestionarul care va

intra în procedura de 

validare, iar rezultatul

acesteia va fi disponibil

în maxim 7 zile

6. Pentru chestionarele 

validate din punct de 

vedere al corectitudinii și 

completitudinii se 

eliberează

„DOVADĂ AUTO-

RECENZARE”. Pentru cele 

nevalidate procesul de 

autorecenzare trebuie 

reluat

*Recenzorul ARA trebuie să țină evidența link-urilor/chestionarelor care sunt în 
linie de așteptare (încă nedeschise), a link-urilor/chestionarelor care au fost 
date în lucru/completare și a celor finalizate/transmise în sistem.



4. Fluxul de lucru al recenzorului ARA

4.1. Fluxul de lucru al recenzorului ARA în cazul în care persoana recenzată 

nu deține o adresă de email

1. La punctul de lucru al 

recenzorului ARA, prin

citirea întrebărilor din 

chestionare de către

persoana care a solicitat

ajutorul și completarea

răspunsurilor pe tabletă

tot de către aceasta

2. La punctul de lucru al recenzorului 

ARA, prin citirea întrebărilor din 

chestionare și, în mod excepțional, la 

cerința expresă a persoanei care se 

autorecenzează, și prin completarea 

răspunsurilor dictate de către persoana 

care a solicitat autorecenzarea pe 

tabletă de către recenzorul ARA

În funcție de opțiunea persoanei care solicită asistența recenzorului ARA, completarea

chestionarelor electronice pentru fiecare membru se poate desfășura în două moduri diferite:



4. Fluxul de lucru al recenzorului ARA

4.1. Fluxul de lucru al recenzorului ARA în cazul în care persoana recenzată 

nu deține o adresă de email

1. Se accesează site-ul 

www.recensamantromania.ro

unde se află linkul direct către 

platforma de autorecenzare

2. Se completează

formularul de 

pre-înregistrare cu adresa 

de email special dedicată 

tabletei recenzorului ARA, 

precum și celelalte 

informații solicitate în 

formular

3. Pe adresa de e-mail dedicată 

tabletei ARA se primește link-ul 

către chestionarul electronic al 

gospodăriei preînregistrate la 

pasul anterior*. Recenzorul va 

accesa mesajele pe tabletă și 

abia apoi va pune la dispoziția 

persoanei chestionarul 

electronic în vederea  

completării
*Primirea linkurilor către chestionarele electronice poate dura până la 
câteva minute, în condițiile unui trafic obișnuit de internet.

Tutorial video – Completarea
formularului de preînregistrare
pentru ARA

http://www.recensamantromania.ro/
https://drive.google.com/file/d/1x7QvjhdRvzpYdcLbdkdI17KSRg4huOuM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x7QvjhdRvzpYdcLbdkdI17KSRg4huOuM/view?usp=sharing


4. Fluxul de lucru al recenzorului ARA

4.1. Fluxul de lucru al recenzorului ARA în cazul în care persoana recenzată 

nu deține o adresă de email

4. După completarea

tuturor răspunsurilor la 

întrebările din chestionar, 

recenzorul ARA se asigură

că nu sunt erori și

transmite către baza de 

date chestionarul prin

apăsarea butonului de 

finalizare a recenzării*

5. Sistemul transmite pe 

adresa de e-mail a 

recenzorului ARA un mesaj

automat care îl înștiințează

că a fost recepționat

de către sistem chestionarul

care va intra în procedura de 

validare, iar rezultatul

acesteia va fi disponibil în

maxim 7 zile.

*Recenzorul ARA trebuie să țină evidența link-urilor/chestionarelor care sunt 
în linie de așteptare (încă nedeschise), a link-urilor/chestionarelor care au 
fost date în lucru/completare și a celor finalizate/transmise în sistem.



5. Verificarea auto-recenzării și accesarea dovezii de 

autorecenzare
Se accesează siteul www.recensamantromania.ro și se accesează butonul “Verificarea

autorecenzării”

http://www.recensamantromania.ro/


Se eliberează dovada de 
autorecenzare:

- Pentru persoanele
salariate, se acordă o 
singură zi liberă, plătită –
Pentru persoanele
nesalariate, dovada 
autorecenzării are doar 
utilitatea de a atesta că 
persoana s-a autorecenzat 
cu succes și nu mai trebuie 
să primească vizita 
recenzorului.

Se afișează un mesaj 
privind nerealizarea cu 
succes a autorecenzării
pentru chestionarele care 
nu trec de validare. 
Persoana respectivă va 
putea relua procesul de 
preînregistrare și apoi să 
continue cu 
autorecenzarea.
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5. Verificarea auto-recenzării și accesarea dovezii de 

autorecenzare



6. Îndrumări privind completarea chestionarelor

➢ Când parcurgeți un chestionar, trebuie să țineți cont de următoarele precizări:

Întrebările al căror text este roșu au răspunsuri eronate. Vă rugăm să reveniți asupra lor.

La întrebările al căror text este albastru nu s-a răspuns încă.

La întrebările al căror text este verde s-a răspuns fără erori.

➢ Chestionarele trebuie să fie corectate de erori imediat ce acestea sunt evidențiate de către 

aplicație.

➢ Un chestionar se finalizează/se trimite în sistem doar prin apăsarea butonului



6. Îndrumări privind completarea chestionarelor

Chestionarele valide și plătite

➢ Pentru ca un chestionar să fie plătit, el trebuie să aibă completate toate întrebările, să nu aibă erori și

trebuie să conţină codul de recenzor în câmpul “Cod recenzor” de pe secțiunea “Copertă” a

chestionarelor.

➢ Codul de recenzor este format din 10 cifre:

Primele 6 cifre corespund codului SIRUTA al municipiului/orașului/comunei și 

ultimele 4 cifre corespund numărului de ordine al recenzorului ARA în cadrul UAT-ului.



7. Plata recenzorilor ARA
H.G. nr.145/2022 privind modificarea și completarea H.G. nr. 1071/2020 pentru

stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului

populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea

în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind

organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în

anul 2021, cu modificările și completările ulterioare:

• art. 6 alin. (2) Plata recenzorilor care asigură autorecenzarea asistată în perioada de 

autorecenzare se face în funcţie de numărul de chestionare pentru care se asigură 

asistența, chestionarul fiind compus din mai multe secțiuni cu grade de complexitate 

diferite. Tarifele sunt următoarele:

• 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei”

• 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”

Plata se face conform situației rezultate din contorizarea automată a datelor

comunicate de UJIR-uri.

Plata se face numai pentru chestionarele în care s-a completat codul recenzorului,

format din 10 cifre.



8. OPIS – bunuri şi materiale primite de 

recenzorul ARA

-2 tablete

-Credenţiale pentru adresa de email

-Codul recenzorului

-Chestionare martor în limba română

- şi, dacă este cazul, chestionare martor în limba minorităţilor naționale din România



9. Abrevieri utilizate în acest ghid

ARA = Autorecenzare asistată

UJIR = Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului

UCIR = Unitatea de Coordonare și Implementare a Recensământului



SUCCES!


