DECLARÂNDU-TE BUZOIAN, ÎŢI AJUŢI COMUNITATEA!
Din 14 martie 2022 începe prima etapa de autorecenzare a Recensământului populației și
locuințelor, eveniment national ce se desfășoară o dată la 10 ani.
Vă rugăm să participați în perioada 14 martie – 15 mai 2022 la această etapă, completând
online de pe orice telefon inteligent, tabletă sau calculator cu acces la internet chestionarul
pentru autorecenzare diponibil pe www.recensamantromania.ro.
Pentru mai multe informații și sprijin, apelați la cele 7 centre ARA (autorecenzare asistată) din
municipiul Buzău:
6. Club Seniori cartier MicroV
1. Primăria Buzău
Aleea Jupiter nr. 8, bl 17, sc A, parter;
Piața Daciei nr. 1;  0770.318.288;
 0771.565.632
2. Directia Asistență Socială
7. Apartament
Str. Al Marghiloman nr. 29;
Bd. N. Bălcescu nr. 73, bl. 12,
 0771.330.086
ap. 3- parter;  0771.565.648
3. Centrul Cultural și Educațional
„Alexandru Marghiloman”
Str. Plantelor nr. 8B;  0771.052.450
Program de funcționare centre ARA:
Luni - vineri
4. Compania de Apă
Str. Spiru Haret nr. 6;  0771.756.943
9.00 -12.00 și 15.00-19.00
Sâmbătă și duminică
5. Biserica Adventistă - curte
Str. Transilvaniei nr. 389;  0771.437.072
9.00 - 13.00
În situația în care nu vă autorecenzați, în perioada 16 mai -17 iulie 2022,
veți fi recenzați la domiciliu, prin interviu față în față cu un recenzor care va
înregistra datele dumneavoastră pe tabletă.
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

Acum e simplu.
Te recenzezi
online.

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.

www.recensamantromania.ro

