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Tutorial pentru conectarea la căsuța de e-mail atribuită 

recenzorului ARA (AutoRecenzare Asistată) la Recensământul 

populației și locuințelor din România, runda 2021 

 

 

Tutorialul video este încărcat pe Google Drive și are atribuite link și un cod QR: 

https://drive.google.com/file/d/15rFjJLj0pgJuIzL-SAMaw81lYlvqqj2M/view?usp=sharing 

 

[Înregistrarea începe pe ecranul tabletei , se accesseaza Google Chrome și se tastează adresa 

de conectare la căsuța de email: https://ara.insse.ro; se citește textul.] 

În acest tutorial vă prezentăm modul de conectare la căsuța de e-mail atribuită recenzorului ARA, 

în vederea autorecenzării asistate la Recensământul Populației și Locuințelor din România, runda 

2021. Recenzorul ARA va utiliza această adresă de e-mail numai în cazul în care persoana care se 

preînregistrează nu dispune de o adresă de e-mail proprie. El va primi datele de autentificare 

necesare accesării adresei de e-mail corespunzătoare contului de recenzor ARA (link accesare e-

mail, adresă de e-mail și parolă). 

Vă prezentăm în continuare pașii de accesare a căsuței de e-mail. 

1. Conectați-vă la Internet prin apăsarea acestui buton (Google Chrome), de pe ecranul 

tabletei. 

2. În fereastra aplicației care vi se deschide (Google Chrome), tastați link-ul de accesare e-

mail: ara.insse.ro și apoi apăsați butonul albastru “Acces” de pe tastatura tabletei. 

3. Vi se va deschide acest ecran 

4. Apăsați butonul “Accesează webmail” de pe banda galbenă, sub logo RPL. 

https://drive.google.com/file/d/15rFjJLj0pgJuIzL-SAMaw81lYlvqqj2M/view?usp=sharing
https://ara.insse.ro/
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5. Introduceți în căsuța “Adresă de e-mail” adresa de email pe care ati primit-o de la UJIR și  

în căsuța “Parolă” parola pe care ati primit-o de la UJIR.  

[Tastăm credențialele de recenzor ARA: 

User: AB001017_16@ara.insse.ro  

Parola: Ara9119824] 

Parola nu se va vedea în clar, ci în acel câmp vor fi afișate puncte, din motive de securitate.  

Este strict interzisă divulgarea parolei către alte persoane. 

 

6. Apăsați butonul albastru “Conectare” 

 

8. Vi se va deschide ecranul următor: 

Sub roundcube, lângă butonul albastru Open, bifați căsuța Open my inbox when I log in 

Vă rugăm, nu faceți click pe nicio altă secțiune (ex. Horde, Set up email on your device etc.) 

La finalul acestor pași, va apărea această fereastră unde, în secțiunea  

Primite, veți putea accesa link-urile care conțin chestionarele pentru fiecare persoană care s-a 

preînregistrat. 

 

 [Se arată pagina principală a căsuței de e-mail] 

 


