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NEWSLETTER Nr.8/2022
ZI LIBERĂ PENTRU AUTORECENZARE ONLINE.
Salariații care se autorecenzează online vor primi o zi liberă plătită, conform OUG nr. 19/2020. Aceștia
vor beneficia de ziua liberă pentru recensământ 2022 doar după ce vor participa efectiv la această
activitate.
Potrivit textului Ordonanței de urgență nr. 19 din 4 februarie 2020, privind organizarea și desfășurarea
recensământului populației și locuințelor din România, în art.21, alin. (6) se menționează următoarele:
(6) În perioada martie-mai 2022 se realizează colectarea online a înregistrărilor individuale şi a celor
referitoare la gospodării, locuinţe şi clădiri - autorecenzarea online.
De asemenea din art. 49 al prezentei ordonanțe aflăm următoarele:
(1) Persoanele salariate care se autorecenzează prin intermediul internetului au dreptul la o zi liberă,
plătită, în scopul încurajării utilizării cu predilecţie a acestei metode. Dovada autorecenzării online se
realizează prin prezentarea codului de confirmare a încheierii cu succes a autorecenzării.
(2) Codul de confirmare a încheierii cu succes a autorecenzării este generat automat de soluţia informatică
funcțională pe site-ul recensământului pentru fiecare formular individual transmis cu succes către baza de
recensământ RPL2021.
(3) Angajatorii persoanelor care fac dovada autorecenzării online au obligaţia de a le acorda acestora ziua
liberă, plătită, prevăzută la alin. (1), la o dată stabilită de comun acord cu persoanele îndreptăţite.
Ziua liberă plătită se acordă în termen de maximum 12 luni de la data realizării cu succes a
autorecenzării.
(4) Se acordă o singură zi liberă, plătită, unei persoane salariate, indiferent dacă aceasta a realizat
autorecenzarea online pentru sine şi pentru alţi membri ai gospodăriei, sau pentru alte persoane conform
prevederilor art. 43 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Sursa de referință: Ordonanța de urgență nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea și desfășurarea
recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.
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