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GUVERNUL ROMÂNIEI 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea specificațiilor tehnice pentru transmiterea datelor din 

sursele administrative pentru efectuarea Recensământului Populației și 

Locuințelor din România în anul 2021 

 

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art.28 alin.(5) 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, 

GUVERNUL ROMÂNIEI adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1. - Se aprobă specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative pentru 

efectuarea recensământului populației și locuințelor din România, de fiecare sursă de date în parte 

către Institutul Național de Statistică, după cum urmează: 

a) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Afacerilor 

Interne - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, prevăzute în 

anexa nr.1; 

 

b) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Afacerilor 

Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări, prevăzute în anexa nr.2; 

 

c) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Afacerilor 

Interne - Direcția Generală de Pașapoarte, prevăzute în anexa nr.3; 

 

d) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Afacerilor 

Interne - Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzute în anexa nr.4; 

 

e) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Finanțelor - 

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prevăzute în anexa nr.5; 

 

f) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale - Casa Națională de Pensii Publice, prevăzute în anexa nr.6; 

 

g) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prevăzute în anexa nr.7; 

 

h) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale - Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prevăzute în anexa nr.8; 
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i) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Familiei, 

Tineretului și Egalității de Șanse - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 

Adopţie , prevăzute în anexa nr.9; 

 

j) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, 

prevăzute în anexa nr.10; 

 

k) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale - Inspecția Muncii, prevăzute în anexa nr.11; 

 

l) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Justiției - 

Autoritatea Națională pentru Cetățenie, prevăzute în anexa nr.12; 

 

m) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Educației, 

prevăzute în anexa nr.13; 

 

n) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Sănătății - 

Institutul Național de Sănătate Publică, prevăzute în anexa nr.14; 

 

o) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Sănătății - 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prevăzute în anexa nr.15; 

 

p) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prevăzute în anexa nr.16; 

 

q) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Justiției - 

Administrația Națională a Penitenciarelor, prevăzute în anexa nr.17; 

 

r) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Dezvoltarii, 

Lucrarilor Publice si Administrației - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, 

prevăzute în anexa nr.18; 

 

s) specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către furnizorii de servicii de 

comunicații electronice prin intermediul Autorității Naționale pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații, prevăzute în anexa nr.19. 

 

Art.2. - Anexele nr.1-19 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ 
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Anexa nr. 1 

Specificații tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date  

Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care 
se solicită 

date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date va transmite Institutului Naţional de Statistică date la nivel de persoană privind cetățenii români cu domiciliul 
în România la 1 decembrie 2021  – din Registrul Național de Evidența Persoanelor, cu următoarea structură a variabilelor: 

1.  ISU ISU NUMERIC 40 - 3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 
Hotărâri 

de Guvern 
în 

Monitorul 
Oficial  

 

1 decembrie 
2020 

și 
1 decembrie 

2021 

Format 
electronic 
(fișier csv)  
pe CD cu 
delegație 

Unde: ISU – Identificator 
Statistic Unic 

2.  Sex SEX CHAR 1 - - 

3.  Data nașterii DATAN DATA 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - 

4.  Stare civilă SCIV NUMERIC 2 Nomenclator 
privind 

codificarea stării 
civile 

- 

5.  Țara în care s-a născut TARAN CARACTER 3 Nomenclator 
țări 

ISO 3166 

- 

6.  Județul în care s-a născut JUDN CARACTER 2 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

7.  Adresa de domiciliu: abreviere județ JUD CARACTER 2 Nomenclator 
SIRUTA 

Pentru Municipiul București 
se vor utiliza codurile de 
sectoare. 

8.  Adresa de domiciliu: cod localitate 
administrativă 

LOCAD NUMERIC 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

9.  Adresa de domiciliu: denumire 
localitate administrativă 

DLOCAD VARCHAR2 300 - - 

10.  Adresa de domiciliu: cod localitate COD_LOCD NUMERIC 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

11.  Adresa de domiciliu: denumire 
localitate 

LOC_DOM VARCHAR2 300  - 

12.  Adresa de domiciliu: denumire 
stradă 

STR_DOM VARCHAR2 300 - - 

13.  Adresa de domiciliu: cod stradă CODSTR_DOM NUMERIC 10 Nomenclator 
stradal 

- 

14.  Adresa de domiciliu: NRIMOB1_DOM NUMERIC 6 - - st
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care 
se solicită 

date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

 număr imobil1 

15.  Adresa de domiciliu: număr imobil2 NRIMOB1_DOM NUMERIC 6  - 

16.  Adresa de domiciliu: litera1 LITERA1_DOM VARCHAR2 10  - 

17.  Adresa de domiciliu: litera2 LITERA2_DOM VARCHAR2 10  - 

18.  Adresa de domiciliu: bloc BLOC_DOM VARCHAR2 50 - - 

19.  Adresa de domiciliu: scară SCARA_DOM VARCHAR2 50 - - 

20.  Adresa de domiciliu: etaj ETAJ_DOM VARCHAR2 20 - - 

21.  Adresa de domiciliu: apartament AP_DOM VARCHAR2 50 - - 

22.  Data stabilirii la adresa curentă DATA_DOM Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

23.  Reședința curentă: țara TARA_RES_CURENTA Caracter 3 Nomenclator ISO 
3166 

- 

24.  Reședința curentă: județul JUD_RES_CURENTA Caracter 2 Nomenclator 
SIRUTA 

Pentru Municipiul București 
se vor utiliza codurile de 
sectoare. 

25.  Reședința curentă: cod localitate 
administrativă 

COD_LOCRES NUMERIC 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

26.  Resedinta curentă: denumire 
localitate administativa 

DEN_LOCRES VARHCAR2 300 - - 

27.  Resedinta curentă: cod localitate COD_RES_CURENTA NUMERIC 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

28.  Reședința curentă: localitatea LOC_RES_CURENTA VARCHAR2 300 - - 

29.  Reședința curentă: denumire stradă STR_RES_CURENTA VARCHAR2 300 - - 

30.  Reședința curentă: cod stradă CODSTR_RES NUMERIC 10 Nomenclator 
stradal 

- 

31.  Reședința curentă: număr imobil1 IMOB1_RES_CRT NUMERIC 6 - - 

32.  Reședința curentă: număr imobil2 IMOB1_RESCRT NUMERIC 6 - - 

33.  Reședința curentă: litera1 LITERA1_RESCRT VARCHAR2 10 - - st
iri

pe
su

rs
e.r

o



5 

 

Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care 
se solicită 

date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

34.  Reședința curentă: litera2 LITERA2_RESCRT VARCHAR2 10 - - 

35.  Reședința curentă: bloc BLOC_RES_CURENTA VARCHAR2 50 - - 

36.  Reședința curentă: scara SCARA_RES_CURENTA VARCHAR2 50 - - 

37.  Reședința curentă: etaj ETAJ_RES_CURENTA VARCHAR2 50 - - 

38.  Reședința curentă: apartament AP_RES_CURENTA VARCHAR2 50 - - 

39.  Data stabilirii la reședința curentă  DATA_RES_CURENTA Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - 
- 

40.  Data valabilității actului de identitate VAL_ACTID Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - 
- 

41.  ISU al tatălui ISU_TATA Numeric 40 -  

42.  Data nașterii tatălui DATAN_TATA Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

43.  ISU al mamei ISU_MAMA Numeric 40 - - 

44.  Data nașterii mamei DATAN_MAMA Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

45.  ISU al sotului/sotiei ISU_SOT Numeric 40 - - 

46.  ISU al copiilor: ISU al primului copil  ISU_COPIL1 Numeric 40 - Copii se numerotează 
aleator, fără a se numerota 
în funcție de vârstă (rangul 
născutului viu) 

47.  Sexul primului copil SEX_COPIL1 CHAR 1 - - 

48.  Data nașterii primului copil  DATAN_COPIL1 Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

49.  ISU al copiilor: ISU celui de al doilea 
copil  

ISU_COPIL2 Numeric 40 - - st
iri

pe
su

rs
e.r

o



6 

 

Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care 
se solicită 

date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

50.  Sexul celui de al doilea copil SEX_COPIL2 CHAR 1 - - 

51.  Data nașterii celui de al doilea copil DATAN_COPIL2 Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

... ............    - - 

...  ISU al copiilor: ISU ultimului copil al 
persoanei  

ISU_COPILn Numeric 40 - - 

... Sexul ultimului copil al persoanei SEX_COPILn CHAR 1 - - 

... Data nașterii ultimului copil al 
persoanei 

DATAN_COPILn Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date va transmite Institutului Naţional de Statistică date la nivel de persoană privind cetățenii români care și-au stabilit 
sau restabilit domiciliul sau reședința obișnuită în România în ultimele 12 luni anterioare momentului de referință al recensământului, 1 decembrie 2020 – 30 noiembrie 2021, din 
Registrul Național de Evidența Persoanelor, cu următoarea structură a variabilelor: 

1.  ISU ISU Numeric 40 - 3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 

Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial  
 

1 decembrie 
2020  

- 
30 noiembrie 

2021 
 
 

Format 
electronic 
(fișier csv)  
pe CD cu 
delegație  

Unde: ISU – Identificator 
Statistic Unic  

2.  Sex SEX CHAR 1 - - 

3.  Data nașterii DATAN Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

4.  Țara de naștere TARAN Caracter 3 Nomenclator țări 
ISO 3166 

- 

5.  Țara de proveniență TARA_VENIRE Caracter 3 Nomenclator țări 
ISO 3166 

Pentru cetățenii români cu 
carte de identitate 
provizorie (CRDS) care au 
domiciliul în străinătate şi işi 
stabilesc reşedinţa în 
România sau pentru 
cetăţenii români care şi-au 
stabilit domiciliul în 
România, anterior având 
statutul CRDS. st
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care 
se solicită 

date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

6.  Data stabilirii domiciliului sau 
reședinței în România 

DATA_DOMRES Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - 
- 

7.  Țara de domiciliu TARA_DOM Caracter 3 Nomenclator țări 
ISO 3166 

Pentru cetățenii români cu 
carte de identitate 
provizorie (CRDS) care au 
domiciliul în străinătate 

8.  Județul de domiciliu JUD_DOM Caracter 2  Pentru Municipiul București 
se vor utiliza denumirile 
sectoarelor. 

9.  Cod județ de domiciliu COD_JUD_DOM NUMERIC 2 Nomenclator 
SIRUTA 

Pentru Municipiul București 
se vor utiliza codurile de 
sectoare. 

10.  Cod localitate administrativă  de 
domiciliu 

LOCAD NUMERIC 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

11.  Denumire localitate administrativă de 
domiciliu 

DLOCAD  
VARCHAR2 

 
300 

- 
- 

12.  Cod Localitate de domiciliu COD_LOCD NUMERIC 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

13.  Localitatea de domiciliu LOC_DOM VARCHAR2 300 - - 

14.  Județul de reședință JUD_RES Caracter 2  Pentru Municipiul București 
se vor utiliza codurile de 
sectoare. 

15.  Cod județ de reşedinţă COD_JUD_RES NUMERIC 2 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

16.  Cod localitate administrativă de 
reşedinţă 

LOCAD_RES NUMERIC 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

17.  Denumire localitate administativa 
reşedinţă 

DEN_LOCRES VARHCAR2 300 - - 
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care 
se solicită 

date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

18.  Cod localitate resedinta COD_LOC_RES NUMERIC 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

19.  Localitatea de reședință LOC_RES VARHCAR2 300 - - 

20.  Starea civilă SCIV Numeric 2 Nomenclator 
privind 

codificarea stării 
civile 

- 
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Anexa nr. 2 

Specificații tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Afacerilor Interne -  Inspectoratul General pentru Imigrări  

Nr. 
crt. 

Descrierea  
variabilei  

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada / 
momentul 

pentru care se 
solicită date 

Mod transmitere 
date 

Observații 
 

Inspectoratul General pentru Imigrări va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind cetățenii străini și fără cetățenie care au un act care atestă 
dreptul de ședere în România la 1 decembrie 2021, cu următoarea structură a variabilelor: 

1.  CNP sau ISU CNP sau ISU Numeric 13 (CNP) 
40 (ISU) 

- 3 zile 
lucrătoare de 
la publicarea 

prezentei 
Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial  
 

1 decembrie 
2021 

Format electronic 
(fișier csv)  pe CD cu 

delegație  

Unde: CNP- Cod Numeric 
Personal; ISU – Identificator 
Statistic Unic 

2.  Sex SEX Numeric 1 - Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise 
cu ISU în loc de CNP. Variabila 
privind sexul persoanei 
extrasă din codul CNP. 

3.  Data nașterii DATAN  Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP. Variabila 
privind data nașterii persoanei 
extrasă din codul CNP. 

4.  Țara de cetățenie CET 
 

Caracter 3 Nomenclator țări  
ISO 3166 

- 

5.  Țara de naștere TARAN Caracter 3 Nomenclator țări  
ISO 3166 

- 

6.  Județul în care are 
reședința 

JUD_RES Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

Pentru Municipiul București se 
vor utiliza codurile de sectoare. 

7.  Localitatea în care are 
reședința 

LOC_RES Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

8.  Starea civilă SCIV Numeric 1 Nomenclator 
privind codificarea 

stării civile 

- 

9.  Durata ultimului drept de 
ședere sau reședință 

DURATA_RES Numeric 3 Nomenclator cu 
codurile specifice  

Durata șederii – reprezintă 
perioada pentru care este st
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
variabilei  

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada / 
momentul 

pentru care se 
solicită date 

Mod transmitere 
date 

Observații 
 

valabil permisul  - sub 1 an, 
mai mult de 1 an (exprimată în 
luni), nelimitat.  

Inspectoratul General pentru Imigrări va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind cetățenii străini și fără cetățenie care au solicitat azil sau sunt 
refugiaţi pe teritoriul României sau au o durată efectivă de ședere în România de cel puțin 12 luni, cu următoarea structură a variabilelor:  

1.  CNP sau ISU CNP sau ISU Numeric 13 (CNP) 
40 (ISU) 

- 3 zile 
lucrătoare de 
la publicarea 

prezentei 
Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial  
 

1 decembrie 
2020 - 30 
noiembrie 

2021 
 
 

Format electronic 
(fișier csv)  pe CD cu 

delegație  

Unde: CNP- Cod Numeric 
Personal; ISU – Identificator 
Statistic Unic  

2.  Sex SEX Numeric 1 - Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise 
cu ISU în loc de CNP. Variabila 
privind sexul persoanei 
extrasă din codul CNP. 

3.  Data nașterii DATAN  Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP. Variabila 
privind data nașterii persoanei 
extrasă din codul CNP. 

4.  Țara de cetățenie CET Caracter 3 Nomenclator țări 
ISO 3166 

- 

5.  Țara de naștere TARAN Caracter 3 Nomenclator țări 
ISO 3166 

- 

6.  Județul în care are 
reședința 

JUD_RES Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

Pentru Municipiul București 
se vor utiliza codurile de 
sectoare. 

7.  Localitatea în care are 
reședința 

LOC_RES Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

8.  Starea civilă SCIV Numeric 1 Nomenclator 
privind 

codificarea stării 
civile 

- 

9.  Stare persoana STARE_PERS Caracter 1 Nomenclator 
stare persoana 
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
variabilei  

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada / 
momentul 

pentru care se 
solicită date 

Mod transmitere 
date 

Observații 
 

Inspectoratul General pentru Imigrări va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind cetățenii străini și fără cetățenie care au obținut în cursul anului 
de referință un act care atestă dreptul de ședere în România, cu următoarea structură a variabilelor:  

1.  CNP sau ISU CNP sau ISU Numeric 13 (CNP) 
40 (ISU) 

- 3 zile 
lucrătoare de 
la publicarea 

prezentei 
Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial  
 

1 decembrie  

2020 – 30 

noiembrie  

2021 

Format electronic 
(fișier csv)  pe CD cu 

delegație  

Unde: CNP- Cod Numeric 
Personal; ISU – Identificator 
Statistic Unic  

2.  Sex SEX Numeric 1 - Variabila privind sexul 
persoanei extrasă din codul 
CNP. 

3.  Data nașterii DATAN  Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - Variabila privind data nașterii 
persoanei extrasă din codul 
CNP. 

4.  Țara de cetățenie TARA Caracter 3 Nomenclator țări  
ISO 3166 

- 

5.  Țara de naștere TARAN Caracter 3 Nomenclator țări  
ISO 3166 

- 

6.  Județul în care are 
reședința 

JUD_RES Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

Pentru Municipiul București 
se vor utiliza codurile de 
sectoare. 

7.  Localitatea în care are 
reședința 

LOC_RES Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

8.  Starea civilă SCIV Numeric 1 Nomenclator 
privind 

codificarea stării 
civile 

- 

9.  Stare persoană STARE_PERS Numeric 1 Nomenclator 
privind 

codificarea 
stărilor 

persoanelor 
 

- 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
variabilei  

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada / 
momentul 

pentru care se 
solicită date 

Mod transmitere 
date 

Observații 
 

Inspectoratul General pentru Imigrări va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind cetățenii străini și fără cetățenie cărora, în cursul anului de 
referință, le-a expirat dreptul de ședere în România, au decedat, au fost expulzați, sau din alte motive, nu mai beneficiază de drept de ședere pe teritoriul României, cu următoarea 
structură a variabilelor: 

1.  CNP sau ISU CNP sau ISU Numeric 13 (CNP) 
40 (ISU) 

- 3 zile 
lucrătoare de 
la publicarea 

prezentei 
Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial  
 

1 decembrie  

2020 – 30 

noiembrie  

2021 

Format electronic 
(fișier csv)  pe CD cu 

delegație  

Unde: CNP- Cod Numeric 
Personal; ISU – Identificator 
Statistic Unic  

2.  Sex SEX Numeric 1 - Variabila privind sexul 
persoanei extrasă din codul 
CNP. 

3.  Data nașterii DATAN  Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - Variabila privind data nașterii 
persoanei extrasă din codul 
CNP. 

4.  Țara de cetățenie TARA_CET Caracter 3 Nomenclator țări 
ISO 3166 

- 

5.  Țara de naștere TARAN Caracter 3 Nomenclator țări 
ISO 3166 

- 

6.  Data plecării din România DATAPLECARE Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

7.  Variabilă derivată: Luna 
plecării din România 

LUN_PLECARE Caracter 2 - - 

8.  Variabilă derivată:  
anul plecării din România 

AN_PLECARE Caracter 4 - - 

9.  Județul în care avea 
reședința 

JUD_RES Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

Pentru Municipiul București 
se vor utiliza codurile de 
sectoare. 

10.  Localitatea în care avea 
reședința 

LOC_RES Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

11.  Starea civilă SCIV Numeric 1 Nomenclator 
privind codificarea 

stării civile 

- st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
variabilei  

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada / 
momentul 

pentru care se 
solicită date 

Mod transmitere 
date 

Observații 
 

12.  Motivul excluderii MOTIV_EXCLUD Numeric 1 Nomenclator 
privind codificarea 

motivelor de 
excludere 

- 

13.  Data încetării dreptului de 
ședere 

DATA_FINALDR Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

14.  Motivul încetării dreptului 
de ședere 

MOTIV_FINDR Numeric 1 Nomenclator 
privind codificarea 

motivelor de 
încetare a  

dreptului de 
ședere 

- 

  

st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Anexa nr. 3 

Specificații tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală de Pașapoarte  

Nr. 
crt. 

Descrierea  
variabilei 

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
tramsmitere 

Perioada / 
momentul 

pentru care se 
solicită date 

Mod transmitere 
date 

Observații 
 

Direcția Generală de Pașapoarte va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind cetățenii români care la data de 1 decembrie 2021 aveau stabilit 
domiciliul în străinătate, cu următoarea structură a variabilelor:  

1 CNP sau ISU CNP sau ISU Numeric 13 (CNP) 
40 (ISU) 

- 3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 

Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial  

1 decembrie 
2021 

 

Format electronic 
(fișier csv)  pe CD cu 

delegație  

Unde: CNP- Cod Numeric 
Personal; ISU – Identificator 
Statistic Unic  

2 Data aprobării cererii de 
pașaport cu menționarea 
statului de domiciliu 

DATA_PASAPORT Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

Direcția Generală de Pașapoarte va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind cetățenii români care, după anul 2011, și-au stabilit domiciliul în 
străinătate sau și-au reînnoit pașaportul cu menționarea țării de domiciliu, cu următoarea structură a variabilelor: 

1 CNP sau ISU CNP sau ISU Numeric 13 (CNP) 
40 (ISU) 

- 3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 

Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial  

1 ianuarie 
2012 – 

30 noiembrie  
2021 

 

Format electronic 
(fișier csv)  pe CD cu 

delegație  

Unde: CNP- Cod Numeric 
Personal; ISU – Identificator 
Statistic Unic  

2 Data aprobării cererii de 
pașaport cu menționarea 
statului de domiciliu 

DATA_PASAPORT Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

 

  st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Anexa nr. 4 

Specificații tehnice pentru transmiterea datelor din surse administrative de către  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române  

Nr. 
crt. 

Descrierea  
variabilei  

 

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada / 
momentul 

pentru care se 
solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 
 

Inspectoratul General al Poliției Române va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind persoanele condamnate sau arestate preventiv, aflate în 
centrele de reținere și arestare preventivă ale M.A.I., custodiate în perioada decembrie 2021 – iulie 2022, cu următoarea structură a variabilelor: 

1.  CNP sau ISU CNP sau ISU Numeric 13 (CNP) 
40 (ISU) 

-  
3 zile lucrătoare 
de la publicarea 

prezentei 
Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial, pentru 
perioada           1 
decembrie 2020 
– 30 noiembrie 

2021 
 
 

sfârșitul fiecărei 
luni (în ultima zi 
lucrătoare din 
lună) pentru 
luna în curs - 

pentru 
perioada 

1 decembrie 
2021 – 31 iulie 

2022; prima 
transmitere la 3 
zile lucrătoare 

 
1 decembrie 

2020 – 30 
noiembrie 2021 

 
 
 
 

1 decembrie 
2021 – 31 iulie 

2022  

Format 
electronic 

(fișier csv)  pe 
CD cu 

delegație  

Unde:  CNP- Cod Numeric 
Personal; ISU – Identificator 
Statistic Unic  

2.  Sex SEX Numeric 1 - Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP. Variabila 
privind sexul persoanei extrasă 
din codul CNP. 

3.  Data nașterii DATAN  Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP. Variabila 
privind data nașterii persoanei 
extrasă din codul CNP 

4.  Perioada privării de 
libertate: data de la care a 
început privarea de libertate  

DATA_STARTP Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

5.  Perioada privării de 
libertate: data până la care 
s-a dispus privarea de 
libertate  

DATA_FINARES Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
variabilei  

 

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada / 
momentul 

pentru care se 
solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 
 

de la publicarea 
prezentei 

Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial 

  

st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Anexa nr. 5 

Specificații tehnice pentru transmiterea datelor din surse administrative de către Ministerul Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală1 

Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime  
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

Agenția Națională de Administrare Fiscală va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind plătitorii de contribuții sociale, impozite pe venit din 
Declarația D112  
Informații la nivel de contribuabili_D112, cu următoarea structură a variabilelor: 

1.  CNP CNP  Numeric 13  - Lunar la L+31 
cu situația pe 

luna 
precedentă 

 
 
 

1 decembrie 
2020 – 30 

noiembrie  2021 
 
 

Interconectar
e online 

Unde: CNP- Cod Numeric 
Personal 

2.  Secțiune declarație SECTIUNE_DECLARATIE Caracter 1 Nomenclator cu 
semnificația 

secțiunilor din 
D112 

- 

3.  Tip asigurat  TIP_ASIGURAT Numeric 2 Nomenclator cu 
semnificația 
tipurilor de 

asigurați 

- 

4.  Cod CAEN declarație CAEN_DECLARATIE Numeric 4 Nomenclatorul 
CAEN Rev.2 

- 

5.  An raportare AN_RAPORTARE Numeric 4 - - 

6.  Lună raportare LUNA_RAPORTARE Numeric 2 - - 

7.  Număr asigurați șomaj, 
inclusiv asimilați  

NR_ASIGURATI_SOMAJ Numeric 8 - - 

8.  Număr asigurați sănătate, 
inclusiv asimilați 

NR_ASIGURATI_SANAT
ATE 

Numeric 8 - - 

                                                           

1 În conformitate cu Convenția nr. 4006 TA/10.07.2015 încheiată între Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Institutul Național de Statistică, actualizată. st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime  
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

9.  Număr asigurați pensii, 
inclusiv asimilați 

NR_ASIGURATI_PENSII Numeric 8 - - 

10.  Index încărcare INDEX_INCARCARE Numeric 10 Nomenclator cu 
semnificația 

codurilor 
privind 

indexurile de 
încarcare 

- 

11.  Cod obligație COD_OBLIGATIE_PLATA Numeric 
 

3 Nomenclator cu 
semnificația 

codurilor 
privind 

obligația de 
plată 

- 

12.  Tip declarație TIP_DECLARATIE Caracter 5 Nomenclator cu 
semnificația 

codurilor 
referitoare la 

tipurile de 
declarații 

- 

13.  Zile lucrate condiții 
normale 

ZILE_LUCRATE_NORMA
LE 

Numeric 
 

2 - - 

14.  Zile lucrate condiții 
deosebite 

ZILE_LUCRATE_DEOSEBI

TE 

Numeric 
 

2 - - 

15.  Zile lucrate condiții 
speciale 

ZILE_LUCRATE_SPECIAL

E 

Numeric 
 

2 - - 

16.  Număr contracte NUMAR_CONTRACTE Numeric 1 - - 

17.  Casa de sănătate CASA_SANATATE Caracter 2 Nomenclator 
privind 

codificarea 
Caselor de 
sănătate 

- 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime  
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

18.  Dacă persoana este 
pensionar 

PENSIONAR Numeric 1 Nomenclator 
privind 

codificarea 
persoanelor 

care au 
calitatea de 
pensionar 

- 

19.  Tip contract TIP_CONTRACT Caracter 1 Nomenclator 
privind 

codificarea 
tipurilor de 
contracte 

- 

20.  Ore normă zilnică ORE_NORMA_ZILNICA Numeric 1 - - 

21.  Ore lucrate ORE_LUCRATE Numeric 3 - - 

22.  Ore suspendate ORE_SUSPENDATE Numeric 3 - - 

23.  Data început DATA_INCEPUT Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

24.  Data sfârșit DATA_SFARSIT Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

25.  Data extragere DATA_EXTRAGERE Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

26.  Index asigurat INDEX_ASIGURAT Numeric 4 - - 

27.  Funcție asigurat FUNCTIE_ASIGURAT Numeric 1 Nomenclator 
privind 

codificarea 
funcțiilor 

- 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime  
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

28.  Perioada de raportare PERIOADA_RAPORTARE Caracter 1 Nomenclator 
privind 

codificarea 
perioadelor de 

raportare 

- 

29.  Luna an început LUNA_AN_INCEPUT Caracter 7 - - 

30.  Luna an sfârșit LUNA_AN_SFARSIT Caracter 7 - - 

Agenția Națională de Administrare Fiscală va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană din baza de date a sistemului informatic de administrare fiscală a 
impozitului pe venitul persoanelor fizice, cu următoarea structură a variabilelor: 

1.  CNP CNP  Numeric 13 - Lunar la L+31 
cu situația pe 

luna 
precedentă 

 
 
 
 

1 decembrie 
2020 – 30 

noiembrie  2021 
 

Interconectare 
online 

Unde: CNP- Cod Numeric 
Personal 

2.  Categorie de venit – 
denumire venit 

CATEG_VENIT Caracter 50 - - 

3.  Cod categorie venit CATEGORIE_VENIT Numeric  2 Nomenclator 
privind 

codificarea 
categoriilor 

- 

4.  Anul fiscal de realizare a 
venitului 

AN_FISCAL Numeric 4 - - 

5.  Cod județ JUD_CONTRIB 
sau 

JUD_PLĂTITOR 

Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

6.  Data de început a 
contractului de închiriere 
sau asociere  

DATA_INCEPUT Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

7.  Numărul autorizației NR_CONTRACT 
sau 

Numeric 
sau 

15 
 

- - st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime  
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

NR_AUT Caracter  50 

8.  Data de sfârșit a 
contractului de închiriere 
sau asociere sau a 
autorizației individuale 

DATA_SFARSIT Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

9.  Cod CAEN COD_CAEN Numeric 4 Nomenclatorul 
CAEN Rev.2 

- 

 

Anexa nr. 6 

Specificații tehnice pentru transmiterea datelor din surse administrative de către  Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - Casa Națională de Pensii Publice 

Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire  
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime  
câmp 

Furnizare 
nomenclator  

utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 
 

Casa Națională de Pensii Publice va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană conform prevederilor din Convenția de colaborare încheiată cu Ministerul 
Muncii și Solidarității  Sociale și date privind beneficiarii de asigurări sociale și indemnizații prevăzute de legi speciale, după modalitatea de plată, cu următoarea structură a 
variabilelor: 

1.  Cod Numeric Personal  CNP Numeric  13 - Lunar, în 
ultima zi 

lucratoare a 
lunii, pentru 
luna în curs 

1 decembrie 
2020 – 30 

noiembrie 2021 

Interconectare 
online  

- 

2.  Identificator CTP JUD Numeric  3 - - 

3.  Cod fel pensie,  asigurare 
socială sau indemnizație 
prevăzută de legi speciale 

CFP Caracter  3 Nomenclator privind 
codificarea felului 
pensiei,  asigurare 

socială sau 
indemnizație 

prevăzută de legi 
speciale 

- 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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4.  Tip cod fel pensie, asigurare 
socială sau indemnizație 
prevăzută de legi speciale 

TCFP Caracter 1 Nomenclator privind 
codificarea tipului 
felului de pensie,  

asigurare socială sau 
indemnizație 

prevăzută de legi 
speciale 

- 

5.  Data înscrierii la pensie  DS Data 8 - - 

6.  Modalitatea de plată MODPL Caracter 1 M – plata prin poștă; 
C – plata prin cont, 

exclusiv export 
prestații; 

X – plata prin cont-
export prestații 

- 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Anexa nr. 7 

Specificații tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  

Nr. 
crt. 

Descrierea  
varabilei  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat  

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod transmitere 
date 

Observații 
 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind șomerii care beneficiază de indemnizație de 
șomaj, șomerii neindemnizați, persoanele în căutarea unui loc de muncă în țară sau , după caz, în străinătate, înregistrate în  evidență, cu următoarea structură a variabilelor: 
Observații: Datele transmise reprezintă stocul din ultima zi a lunii 

1.  CNP sau ISU al persoanei în 
evidență 

CNP  Numeric 13 (CNP) 
 

- Lunar la L+5 
cu situația 

pe luna 
precedentă 

1 decembrie  
2020 – 30 
noiembrie  

2021 

Interconectare 
online  

Unde: CNP- Cod 
Numeric Personal 

2.  Sexul persoanei aflate în 
evidență 

SEX Numeric 2 - - 

3.  Data nașterii persoanei  
persoanei aflate în evidență 

DATA_NASTERII Data 
(ZZ/LL/AAAA) 

10 - - 

4.  Categorie persoană CATEGORIE_BENEFICIAR Numeric 2 Nomenclator 
privind 

codificarea 
categoriilor 

- 

5.  Adresă domiciliu (din CI): 
denumire județ 

ADRESA_D_JUDET Caracter 50 - - 

6.  Adresă domiciliu (din CI): 
denumire localitate 

ADRESA_D_LOCALITATE Caracter 100 - - 

7.  Adresă domiciliu (din CI): 
strada 

ADRESA_D_STRADA Caracter 100 - - 

8.  Adresă domiciliu (din CI): 
număr 

ADRESA_D_NUMAR Caracter 50 - - 

9.  Adresă domiciliu (din CI): 
bloc 

ADRESA_D_BLOC Caracter 32 - - 

10.  Adresă domiciliu (din CI): 
scara 

ADRESA_D_SCARA Caracter 16 - - st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
varabilei  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat  

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod transmitere 
date 

Observații 
 

11.  Adresă domiciliu (din CI): 
etaj 

ADRESA_D_ETAJ Caracter 16 - - 

12.  Adresă domiciliu (din CI): 
apartament 

ADRESA_D_AP Caracter 16 - - 

13.  Adresă domiciliu (din CI): 
sector 

ADRESA_D_SECT Numeric 2 - - 

14.  Adresă domiciliu (din CI): 
cod județ 

ADRESA_D_JUDET_SIRUTA Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

15.  Adresă domiciliu (din CI): 
cod localitate 

ADRESA_D_LOCALITATE_SIRUTA Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

  

st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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          Anexa nr. 8 

Specificații tehnice pentru transmiterea datelor de către Ministerul Muncii și Solidarității  Sociale -  Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială  

Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire  
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 
 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind persoanele care beneficiază de asistență socială, 
cu următoarea structură a variabilelor: 

Date privind persoanele care beneficiază de asistență socială (tabela: DREPTURI CURENTE)     

1.  CNP al persoanei care 
încasează beneficiul social 

CNP_DESTINATAR 
 

Numeric 13 - Luna de 
referință 
+30 zile 

1 decembrie  
2020 – 30 
noiembrie  

2021 

Interconectare 
online  

Unde: CNP - Cod 
Numeric Personal 

2.  CNP al persoanei pentru 
care se plătește  beneficiul 
social 

CNP_BENEFICIAR Numeric 13 - - 

3.  Luna plății beneficiului 
social 

AN_LUNA_DREPT_PLATA Numeric 6   - - 

4.  Codul județului persoanei 
care încasează beneficiul 
social 

JUDET_COD_DESTINATAR Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

5.  Codul beneficiului social al 
persoanei pentru care se 
plătește  beneficiul social 

PRESTATIE_ID Numeric 10 Nomenclator cu 
codurile 

beneficiilor 
sociale 

- 

6.  Luna pentru care se 
calculează beneficiul social 

AN_LUNA_DREPT_CALCUL Numeric 6 - - 

7.  Cod județ al persoanei 
pentru care se plătește 
beneficiul social 

JUD_COD_BENEFICIAR Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

Pentru Municipiul 
București se vor utiliza 
codurile de sectoare. 

8.  Tipul persoanei TIP_PERSOANA Text 
 

2 Nomenclatorul cu 
codurile 

referitoare la tipul 
de persoană 

- st
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire  
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 
 

9.  Adresa de domiciliu: cod 
județ 

JUD_DOM Caracter 2 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

10.  Adresa de domiciliu: cod 
localitate administrativă 

LOC_DOM Caracter  6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

11.  Adresa de domiciliu: 
denumire localitate 
administrativă 

DENLOC_DOM Caracter  40 - - 

12.  Adresa de domiciliu: 
denumire stradă 

STR_DOM Text 100 - - 

13.  Adresa de domiciliu: cod 
stradă 

CODSTR_DOM Numeric 6 Nomenclator 
stradal 

- 

14.  Adresa de domiciliu: număr 
imobil 

NRIMOB_DOM Caracter 3 - - 

15.  Adresa de domiciliu: bloc BLOC_DOM Caracter 3 - - 

16.  Adresa de domiciliu: scară SCARA_DOM Caracter 3 - - 

17.  Adresa de domiciliu: etaj ETAJ_DOM Numeric 2 - - 

18.  Adresa de domiciliu: 
apartament 

AP_DOM Numeric 4 - - 
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Anexa nr. 9 

Specificații tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse -  Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului şi Adopţie 

Nr. 
crt. 

Descrierea  
varabilei  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat  

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod   
transmitere  

date 

Observații 
 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind copii din sistemul de 
protecția copilului cu și fără dizabilități: servicii de tip rezidențial și servicii de tip familial, cu următoarea structură a variabilelor: 

1.  CNP  CNP  Numeric 13  - 3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 
Hotărâri 

de Guvern 
în 

Monitorul 
Oficial 

1 decembrie  
2021 

Format electronic 
(fișier xls)  pe USB 
pe bază de proces 
verbal de predare-

primire 

Unde: CNP- Cod Numeric 
Personal 

2.  Sex SEX Numeric 1 - Numai în cazul în care  CNP-ul 
copilului nu este disponibil. 

3.  Data nasterii DATAN  Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - Numai în cazul în care  CNP-ul 
copilului nu este disponibil. 

4.  Data ultimei măsuri  DATA_MASURA 
 

Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 Nomenclator cu 
tipurile de măsuri 

Data intrării în serviciul social în 
care se află la data raportării   

5.  Adresa: țara COD_TARA caracter 3 Nomenclator cu 
coduri țări 

Toate variabilele privind adresa 
se referă la Adresa la care se 
află copilul în sistem de 
protecție socială. 

6.  Adresa: județ COD_JUDET caracter 2 Nomenclator 
SIRUTA 

Pentru Municipiul București se 
vor utiliza codurile de sectoare. 

7.  Adresa: localitate COD_LOC caracter 6 Nomenclator 
SIRUTA 

Pentru Municipiul București se 
vor utiliza codurile de sectoare. 

8.  Numărul vizitelor 
părinților la copii, în 
ultimul an anterior 
raportării 

VIZIT_PAR numeric 2 - - 

9.  Numărul întâlnirilor 
copiilor cu părinții în loc 
neutru, în ultimul an 
anterior raportării 

INT_NEUTRU numeric 2 - - 
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
varabilei  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat  

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod   
transmitere  

date 

Observații 
 

10.  Dacă copilul este înscris 
la o școală 

SCOLAR caracter 2 - Se va răspunde cu DA sau NU 

11.  Tipul școlii la care este 
înscris copilul 

TIP_SIT numeric 1 - Se va completa cu 1 în cazul în 
care este Scoala de masă sau 2 
în cazul în care este Școala 
Specială 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană din Sistemul Informatic RNA  - 
Registrul Național pentru Adopții - cu privire la familiile pentru care a fost încuviințață adopția unui copil prin sentință definitivă în perioada 1 decembrie 2020 – 30 noiembrie 
2021 și familiile care au copil în îndredințare în vederea adopției la data de 1 decembrie 2021, cu următoarea structură a variabilelor: 

1.  CNP sau ISU 
adoptator/adoptatoare 

CNP_AD 
sau  

ISU_AD 

Numeric 13 (CNP) 
 

40 (ISU) 

- 3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 
Hotărâri 

de Guvern 
în 

Monitorul 
Oficial 

1 decembrie  
2020 – 30 
noiembrie  

2021   
și  

1 decembrie 
2021    

Format electronic 
(fișier xls)  pe USB 
pe bază de proces 
verbal de predare-

primire 

Variabila CNP din interfața 
Informații adoptator / 
adoptatoare sau codificare ISU 
a CNP-ului. 

2.  Sex 
adoptator/adoptatoare 

SEX_AD Numeric 1 - Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP. Variabila 
privind sexul adoptatorului 
extrasă din codul CNP din 
interfața Informații adoptator 
/ adoptatoare 

3.  Data nașterii 
adoptator/adoptatoare 

DATAN_AD  Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP. Variabila 
privind data nașterii 
adoptatorului extrasă din codul 
CNP din interfața Informații 
adoptator / adoptatoare 

4.  Țara de naștere  TARAN_COD Caracter 3 Nomenclator  
cu coduri țări 

Variabila Țara naștere din 
interfața Informații adoptator 
/ adoptatoare 

5.  Județul de naștere JUDN_COD Caracter 2 Nomenclator 
SIRUTA 

Variabila Județ naștere din 
interfața Informații adoptator 
/ adoptatoare 
Pentru Municipiul București se 
vor utiliza codurile de sectoare. st
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
varabilei  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat  

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod   
transmitere  

date 

Observații 
 

6.  Localitatea de naștere LOCN_COD Caracter 6 Nomenclator 
SIRUTA 

Variabila Localitate naștere 
din interfața Informații 
adoptator / adoptatoare 
 
Pentru Municipiul București se 
vor utiliza codurile de sectoare. 

7.  Data eliberare permis 
ședere adoptator 

PERMIS Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - Variabila Data eliberare permis 
ședere adaptator din interfața 
Informații adoptator / 
adoptatoare 

8.  Țara din interfața 

Adresa domiciliu 

TARADOM Caracter 3 Nomenclator  
cu coduri țări 

- 

9.  Județ din interfața 

Adresa domiciliu 

JUDDOM Caracter 2 Nomenclator 
SIRUTA 

Pentru Municipiul București se 
vor utiliza codurile de sectoare. 

10.  Localitatea din interfața 

Adresa domiciliu 

LOCADOM Caracter 6 Nomenclator 
SIRUTA 

Pentru Municipiul București se 
vor utiliza codurile de sectoare. 
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Anexa nr. 10 

Specificații tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale -  Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor  
Persoanelor cu Dizabilități  

Nr. 
crt. 

Descrierea  
varabilei  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat  

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod   
transmitere  

date 

Observații 
 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană din Sistemul Informatic 
RENPH - Registrul Electronic Național privind Persoanele cu Handicap, cu următoarea structură a variabilelor: 

1.  CNP sau ISU  din RENPH CNP_PH 
sau  

ISU_PH 

Numeric 13 (CNP) 
 

40 (ISU) 

- 3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 
Hotărâri 

de Guvern 
în 

Monitorul 
Oficial 

1 decembrie  
2020 – 30 
noiembrie  

2021 

Format electronic 
(fișier xls)  pe USB 
pe bază de proces 
verbal de predare-

primire 

Variabila CNP din fișier Date 
persoane sau codificare cu ISU 
a CNP-ului. 

2.  Sex persoană SEX_PH Numeric 1 - Variabila privind sexul 
persoanei extrasă din codul CNP 
din fișier Date persoane 
 
Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP 

3.  Data nașterii persoanei  DATAN_PH  Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - Variabila privind data nasterii 
persoanei  extrasă din codul 

CNP din fișier Date persoane. 
Numai în cazul în care 

microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP 

4.  Adresa: județ JUD_PH Caracter 2 Nomenclator 
judete (RENPH) 

Variabila Județ din fișier 
Adresă 
Pentru Municipiul București se 
vor utiliza codurile de sectoare. 

5.  Adresa: localitate LOCA_PH Caracter 6 Nomenclator 
localitati (RENPH) 

Variabila Localitate din fișier 
Adresă 
Pentru Municipiul București se 
vor utiliza codurile de sectoare. 

6.  Adresa: comună COM_PH Caracter 6 Nomenclator 
comune (RENPH) 

Variabila Comună din fișier 
Adresă st

iri
pe

su
rs

e.r
o



31 

 

Nr. 
crt. 

Descrierea  
varabilei  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat  

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod   
transmitere  

date 

Observații 
 

7.  P- persoană cu handicap TIP_PH Caracter 1 Nomenclator cu 
codurile privind 
Tipul Persoanei 

Variabila Tip Persoană din 
fișier Date persoane 

8.  Cetățenie CET_PH Caracter 3 Nomenclator 
coduri țări de 

cetățenie 

Variabila Cetățenie din fișier 
Date persoane 
 

9.  Instituționalizare INST_PH Numeric 1 Nomenclator 
coduri pentru 

atributele privind 
instituționalizarea 

Variabila Instituționalizare din 
fișier Evenimente 
 

10.  Tip eveniment EVENT_PH Numeric 2 Nomenclator 
pentru atributele 
privind tipurile de 

evenimente 

Variabila Tip eveniment din 
fișier Evenimente 
 

11.  Dată eveniment DATA_EV Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - Variabila Data_eveniment din 
fișier Evenimente 

12.  Cod centru COD_CENTRU Caracter 2 Nomenclator 
coduri centre 

Variabila Cod_centru din 
fișier Evenimente 
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                                                                                                                                                                                                                                                                              Anexa nr. 11 

Specificații tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - Inspecția Muncii2 

Nr. 
crt. 

Descrierea  
varabilei  

 

Denumire  
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat  

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 
 

Inspecția Muncii va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană din Registrul General de Evidența a Salariaților în forma transmisă de angajator, cu 
următoarea structură a variabilelor: 

1.  CUI angajator CUI_ANGAJATOR Numeric 13 - Lunar la 
L+27 cu 

situația pe 
luna 

precedentă 

1 decembrie  
2020 – 

 30 noiembrie 
2021 

 
 
 

Interconectare 
online 

- 

2.  Denumire angajator DEN_ANGAJATOR Caracter 100 - - 

3.  Categorie angajator CATEGORIE_A Numeric 4 Nomenclator 
privind 

codificarea 
categoriilor de 

angajatori 

- 

4.  Forma juridică a 
angajatorului 

FORMAJUR Numeric 4 Nomenclator 
privind 

codificarea 
formelor 

juridice ale 
angajatorilor 

- 

5.  Tipul de proprietate 
angajator 

PROP_ANGAJ Numeric 4 Nomenclator 
privind 

codificarea 
tipurilor de 

proptietate ale 
angajatorilor 

- 

6.  Domeniul de activitate 
economică angajator 

CAEN_ANGAJ Numeric 4 Nomenclator 
CAEN Rev.2 

- 

7.  Județ angajator JUDET_ANGAJATOR Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

                                                           

2 În conformitate cu Convenția de colaborare încheiată în data de 20.09.2013 nr. 3155/MMFPSPV și cu nr.3969 TA/6.09.2013 între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și 

Institutul Național de Statistică, actualizată. st
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
varabilei  

 

Denumire  
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat  

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 
 

8.  Localitate angajator LOC_ANGAJATOR Caracter  100 - - 

9.  Sector angajator SECT_ANGAJ Numeric  1 - - 

10.  CNP salariat CNP_SALARIAT 
 

Numeric 13  - - 

11.  Naționalitate salariat (țara 
salariatului) 

NAR_SALARIAT text 256 Nomenclator 
Naționalitate 
din sistemul 
REGES/REVIS

AL privind 
codificarea 

țării 
salariatului 

- 

12.  Cod ocupație conform COR COD_COR Numeric 6 Nomenclator 
cu codurile 

utilizate 

- 

13.  Număr contract NUMAR_CONTRACT Caracter 16 - - 

14.  Dată contract DATA_CONTRACT Data 
 

8 - - 

15.  Tip contract TIP_CONTRACT Numeric 4 Nomenclator 
privind 

codificarea 
tipurilor de 

contract 

- 

16.  Durată contract DURATA_CONTRACT Numeric 4 Nomenclator 
privind 

codificarea 
duratelor 

contractelor 

- 

17.  Tip normă TIP_NORMA Numeric 4 Nomenclator 
privind 

codificarea 
tipurilor de 

norme 

- 

st
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
varabilei  

 

Denumire  
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat  

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 
 

18.  Stare contract STARE_CONTRACT Numeric 4 Nomenclator 
privind 

codificarea 
stărilor 

contractelor 

- 

19.  Dată începere contract DATA_INCEPERE_CONTRACT Data 
 

8 - - 

20.  Dată încetare contract DATA_INCETARE_CONTRACT Data 8 - - 

21.  Dată sfârșit contract DATA_SFARSIT_CONTRACT Data 8 - - 

22.  Dată reactivare contract DATA_REACTIVARE_CONTR Data 8 - - 

23.  Temei reactivare contract TEMEI_REACTIVARE_CONTR Numeric 4 Nomenclator 
privind 

codificare 
temei de 

reactivare 

- 

24.  Dată începere suspendare 
contract 

DATA_INCEPUT_SUSPENDARE Data 8 - - 

25.  Dată sfârșit suspendare 
contract 

DATA_SFARSIT_SUSPENDARE Data 8 - - 

26.  Dată începere detașare 
contract 

DATA_INCEPUT_DETASARE Data 8 - - 

27.  Dată  sfârșit detașare 
contract 

DATA_SFARSIT_DETASARE Data 8 - - 

28.  Data ultimei modificări a 
contractului 

DATA_ULTIM_MODIF Data 8 - - 

29.  Radiat salariat DATA_RADIAT_SAL Data 8 - - 

30.  Radiat contract DATA_RADIAT_CONTR Data 8 - - 
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Anexa  nr. 12 

Specificații tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Justiției - Autoritatea Națională pentru Cetățenie  

Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

Autoritatea Națională pentru Cetățenie va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind persoanele care dobândesc cetățenia română în țară, cu 
următoarea structură a variabilelor: 

1.  Identificator stabilit de 
comun acord 

ID Caracter 40 - 3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 
Hotărâri 

de Guvern 
în 

Monitorul 
Oficial 

1 decembrie 
2020- 30 

noiembrie  
2021 

Format 
electronic 
(fișier csv)  
pe CD cu 
delegație 

ID – Identificator  

2.  Numele persoanei care 
a obținut cetățenia 
română 

Nume Caracter 50 - - 

3.  Prenumele persoanei 
care a obtinut 
cetatenia romana 

Prenume Caracter 50 - 

4.  Sex Gen Numeric 1 - Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP. Variabila 
privind sexul persoanei extrasă 
din codul CNP. 

5.  Data nașterii DataNastere Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP. Variabila 
privind data nașterii persoanei 
extrasă din codul CNP. 

6.  Adresa de domiciliu în 
România 

AdresaDomiciliu Caracter 100 - - 

7.  Țara de cetățenie 
(cetățenia anterioară) 

 

Cetatenii Numeric 3 Nomenclatorul 
țărilor de 
cetățenie 
(ISO 3166) 

- 

8.  Țara de naștere 
 

TaraNastere Numeric 3 Nomenclatorul 
țărilor de 
cetățenie 
(ISO 3166) 

- 

9.  Data la care a dobândit 
cetățenia română 

CertificatDataDepunere Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - st
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pe
su

rs
e.r

o



36 

 

Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

10.  Exista copii înregistrați 
în dosar? (da/nu) 

Copii text 2 - - 

11.  Nume copil Nume Caracter 50 - - 

12.  Prenume copil Prenume Caracter 50 - - 

13.  Sexul copilului GenCopil Caracter 8 - - 

14.  Data naștere copil DataNastereCopil Data 
(ZI/LUNA/AN) 

8 - - 

15.  Țara de naștere copil TaraNastereCopil Caracter 20 Nomenclatorul 
țărilor de 
cetățenie 
(ISO 3166) 

- 
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Anexa nr. 13 

Specificații tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Educației 

Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

Ministerul Educației  va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind persoanele înmatriculate în instituțiile sau unitățile de învățământ din 
sistemul național de educație, precum și mobilitatea acestora – extras din Registrul Matricol Unic din România, RMUR - pentru învățământul universitar, inclusiv studenții străini 
care fac studiile în România, cu următoarea structură a variabilelor: 

1.  Identificator stabilit de 
comun acord 

ISU Numeric 40 - 3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 

Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial 
pentru 

sfârșitul 
anului 

universitar 
2020-2021  

 
 și  
 

28 februarie 
2022 pentru 

începutul 
anului 

universitar 
2021-2022  

 

Sfârșitul anului 
universitar 

2020-2021 și 
începutul 

anului 
universitar  
2021-2022 

 

Format 
electronic 
(fișier csv 
prin linie 

securizata 
între cele 

două 
instituții 

Unde: ISU – Identificator 
Statistic Unic 

2.  Sexul studentului SEX_STUDENT Numeric 2 - - 

3.  Data nașterii studentului DATAN_STUDENT Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

4.  Cod naționalitate COD_NAȚIONALITATE Numeric 20 Nomenclator 
naționalități 

- 

5.  Denumire naționalitate NATIONALITATE Caracter 128 - - 

6.  Adresa de domiciliu: cod 
țară 

CODT_DOM Numeric 20 Nomenclator 
 țări 

Pentru studenții străini se va 
complete numai țara de 
domiciliu 

7.  Adresa de domiciliu: 
denumire țară 

TARA_DOM Caracter 64 - - 

8.  Adresa de domiciliu: cod 
județ 

CODJ_DOM Numeric 20 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

9.  Adresa de domiciliu: 
denumire județ 

JUD_DOM Caracter 64 - - 

10.  Adresa de domiciliu: cod 
localitate 
(municipiu/oraș/comună) 

CODL_DOM Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

11.  Adresa de domiciliu: 
denumire localitate 
(municipiu/oraș/comună) 

LOCA_DOM Caracter 156 - - 

12.  Adresa de domiciliu: cod 
localitate componentă (sat) 

CODS_DOM Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

   - 

13.  Adresa de domiciliu: 
denumire localitate 
componentă (sat) 

SAT_DOM Caracter 156 - - 

14.  Codul județului în care se 
află universitatea 

CODJ_UNIV Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

 

- 

15.  Denumirea județului în care 
se află universitatea 

JUD_UNIV Caracter 64 - - 

16.  Denumire universitate DEN_UNIV Caracter 64 - - 

17.  Codul localității   în care se 
află universitatea 

CODL_UNIV Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

18.  Denumirea localității   în 
care se află universitatea 

LOC_UNIV Caracter 156 - - 

19.  Anul de studii: cod 
 

CODAN_STD Numeric 20 - - 

20.  Anul de studii: denumire an 
de studii 

AN_STUDII Caracter 32 - - 

21.  Anul universitar AN_UNIV Numeric 1 Nomenclator cu 
codificarea  

1 -an universitar 2020-2021 
2 -an universitar 2021-2022 

22.  Cod limba de predare CODLIM_PRD Numeric 20 - - 

23.  Denumirea limbii de 
predare 

LIMBA_PRED Caracter 128 - - st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

24.  Categorie unitate 
 

CATEG_UNIT Caracter 1 - Categorie unitate: 1 -  Institutie 
de invatamant superior de stat 
2 -  Institutie de invatamant 
superior privata 

25.  Date privind mobilitatea: 
cod țara de destinație 

CODTR_MOB Numeric 20 Nomenclator 
țări 

- 

26.  Date privind mobilitatea: 
denumire țara de destinație 

TARA_MOB Caracter 64 - - 

27.  Perioada de mobilitate: cod 
perioadă 

CODPER_MOB Data 10 Nomenclator 
coduri 

- 

28.  Perioada de mobilitate: 
denumire perioadă 

PERIOADA_MOB Data 10 - - 

29.  Tip program mobilitate: cod 
program mobilitate 

CODTIP_MOB Numeric 
 

20 
 

Nomenclator  
program 

mobilitate 

- 

30.  Tip program mobilitate: 
denumire program 
mobilitate 

TIP_MOB Caracter 128 - - 

Ministerul Educației  va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind persoanele înmatriculate în instituțiile sau unitățile de învățământ din sistemul 
național de educație, precum și mobilitatea acestora – extras din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România  - pentru învățământul preuniversitar, cu următoarea 
structură a variabilelor: 

1.  CNP sau ISU al elevului CNP_ELEV sau 
ISU_ELEV 

Caracter 13 (CNP) 
 40 (ISU) 

- 3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 

Hotărâri de 
Guvern în 

Sfârșitul anului 
preuniversitar 
2020-2021 și 

începutul anului 
preuniversitar  

2021-2022 
 

Format 
electronic 
(fișier csv 
prin linie 

securizata 
între cele 

Unde: CNP- Cod Numeric 
Personal; 
ISU – Identificator Statistic Unic 

2.  Sexul elevului SEX_ELEV Caracter 1 - Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP_ELEV. 
Variabila privind sexul 
persoanei extrasă din codul CNP st

iri
pe

su
rs

e.r
o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

3.  Data nașterii elevului DATAN_ELEV Timestamp 6 - Monitorul 
Oficial 
pentru 

sfârșitul 
anului 

preuniver-
sitar 2020-

2021   
 

și  
 

28 februarie 
2022 pentru 

începutul 
anului 

preuniver-
sitar 2021-

2022  

două 
instituții 

Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP_ELEV. 
Variabila privind data nașterii 
persoanei (elevului) extrasă din 
codul CNP_BENEFICIAR 

4.  Limba maternă LIMBA_MATERNA Număr 38 Nomenclatorul 
privind 

codificarea 
limbilor materne 

 

5.  Naționalitatea NATIONALITATE Număr 38 Nomenclatorul 
privind 

codificarea 
naționalităților 

- 

6.  Județul de domiciliu JUD_DOM Număr 2 Nomenclator 
SIRUTA  

- 

7.  Localitatea de domiciliu LOCA_DOM Număr 6 Nomenclator 
SIRUTA  

- 

8.  Județui în care se află 
unitatea de învățământ 
urmată 

JUD_UNIT_INV Număr 2 Nomenclator 
SIRUTA  

- 

9.  Numărul unității de 
învățământ urmată 

NR_UNIT_INV Caracter 20 - - 

10.  Localitate unitate  LOC_UNIT_INV Număr 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

11.  Clasa în care se află elevul CLASA_ELEV Număr 38 Nomenclator 
privind sistemul 
de codificare al 

claselor 

- 

12.  Formațiune asociată FORMAT_ASOC Număr 38 Nomenclator 
privind sistemul 

de codificare 
formațiunilor 

asociate 

- 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire  
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

13.  Limba de predare LIMBA_PRED Număr 38 Nomenclator 
privind sistemul 

de codificare 
limbilor de 

predare 

- 

14.  Categorie unitate CATEG_UNIT Caracter 255 Nomenclator 
privind sistemul 

de codificare 
codificarea 
unităților 

- 

  

st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Anexa nr. 14 

Specificații tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Sănătății - Institutul Național de Sănătate Publică  

Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

Denumire 
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada pentru 
care se solicită 

date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

Institutul Național de Sănătate Publică va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind persoanele cuprinse în evidență privind bolile 
profesionale, cu următoarea structură a variabilelor: 

1.  ISU ISU Numeric 40 - 8 februarie 
2022  

 
sau  

 
3 zile 

lucrătoare 
de la 

publicarea 
prezentei 
Hotărâri 

de Guvern 
în 

Monitorul 
Oficial 

1 decembrie  
2020 - 30 

noiembrie 2021 

Format 
electronic 
(fișier csv)  pe 
CD predat cu 
proces verbal 
de predare - 
primire  

Unde: ISU – Identificator 
Statistic Unic. 

2.  Sex SEX Numeric 1 - - 

3.  Data nașterii DATAN  Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

4.  Cod CAEN  CAEN Numeric 4 Nomenclator 
CAEN Rev.2 

CAEN al unității în care 
desfășoară activitatea 
actuală. 

5.  Cod ocupație  
 

OCUP Numeric 6 Nomenclator 
COR  

Date privind ocupația 
actuală. 

6.  Dacă bolnavul a 
decedat (DA /NU) 

PERS_DECEDA
TA 

Numeric 1 Nomenclator cu 
semnificația 
variabilei  

- 

7.  Data completării fișei 
de declarare BP2 

DATA_BP2 Data 
      (LUNA/AN) 

7 - - 

 

  

st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Anexa nr. 15 

Specificații tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Sănătății - Casa Națională de Asigurări de Sănătate  

Nr. 
crt. 

Descrierea 
câmpului 

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

I. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană din PIAS - platforma informatică din asigurările de 
sănătate, cu următoarea structură a variabilelor: 
Notă: În aceste fișiere nu vor fi cuprinse CNP-urile persoanelor decedate, CNP-urile care încep cu cifra 9 și CNP-urile persoanelor care sunt neasigurate și au categoria cu codul 

PDT – „Plecat din tara„ valabilă. 

1.  CNP CNP Numeric 13 (CNP) - 8 februarie 
2022 

 
sau 

 
3 zile 

lucrătoare 
de la 

publicarea 
prezentei 

Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial  
 

Fișiere lunare 
pentru perioada  

1 decembrie 
2020 - 

30 noiembrie  
2021 

 
 
 

Prin linie 
securizată 

Unde: CNP- Cod Numeric Personal 

2.  Sex+ Data nașterii SDN 
(sex+data 
nasterii) 

Caracter 12  Numai în cazul înregistrărilor care vor fi 
transmise fără CNP. 
Variabila SEX se va completa cu valoarea 
1 pentru sex masculin si cu valoarea 2 
pentru sex feminin. 

3.  Categorie asigurat (A) și 
neasigurat (N) 

ASIG Caracter 1 Nomenclator 
categorii 

Se va codifica cu A dacă persoana (CNP) 
este asigurată în luna pentru care s-a 
generat fișierul și cu N dacă persoana 
(CNP) nu este asigurată în luna pentru 
care s-a generat fișierul. În cazul în care 
persoana (CNP) a avut cel puțin o zi în 
care a fost asigurată în luna pentru care 
s-a generat fișierul, se va codifica cu A. 

4.  Categorii asigurați CATEGORIE Caracter 20 Nomenclator 
categorii 

Doar pentru persoanele (CNP-urile) care 
au codificat A la câmpul ASIG, se vor 
completa toate codurile categoriilor de 
asigurare deschise în luna pentru care s-
a generat fișierul, separate prin 
caracterul #.  În cazul în care o persoană 
(CNP) a avut cel puțin o zi în care o 
categorie de asigurare a fost deschisă în 
luna pentru care s-a generat fișierul, se va 
completa codul categoriei. 

5.  Numărul evenimentelor 
medicale pentru fiecare 
lună din ultimele 12 luni 
anterioare momentului 
de referină al 
recensământului. 

NREVI 
 

Numeric 3 - 

  

Se va completa cu numărul 
evenimentelor medicale avute de 
persoană (CNP) în luna pentru care s-a 
generat fișierul, adică se vor număra 
toate serviciile medicale ale respectivei 
persoane (CNP) acordate în luna pentru 
care s-a generat fișierul.  st

iri
pe

su
rs

e.r
o
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Nr. 
crt. 

Descrierea 
câmpului 

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

II. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană din platforma informatică din asigurările de sănătate 
- pentru persoanele al căror CNP începe cu cifra 9, cu următoarea structură a variabilelor: 
1.  CNP CNP Numeric 13 (CNP) - 8 februarie 

2022 
 

sau  
 

3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 

Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial 
 

Fișiere lunare 
pentru perioada  

1 decembrie 
2020 - 

30 noiembrie  
2021 

 
 

Prin linie 
securizată 

Unde: CNP- Cod Numeric Personal 

2.  Sex+ Data nașterii SDN 
(sex+data 
nasterii) 

Caracter 12 - Numai în cazul înregistrărilor care vor fi 
transmise fără CNP. 
Variabila SEX se va completa cu valoarea 
1 pentru sex masculin si cu valoarea 2 
pentru sex feminin. 

3.  Categorie asigurat (A) și 
neasigurat (N) 

ASIG Caracter 1 Nomenclator 
categorii 

 

Se va codifica cu A dacă persoana (CNP) 
este asigurată în luna pentru care s-a 
generat fișierul și cu N dacă persoana 
(CNP) nu este asigurată în luna pentru 
care s-a generat fișierul. În cazul în care 
persoana (CNP) a avut cel puțin o zi în 
care a fost asigurată în luna pentru care 
s-a generat fișierul, se va codifica cu A. 

4.  Categorii asigurați CATEGORIE Caracter 20 Nomenclator 
categorii 

 

  

Doar pentru persoanele (CNP-urile) care 
au codificat A la câmpul ASIG, se vor 
completa toate codurile categoriilor de 
asigurare deschise în luna pentru care s-
a generat fișierul, separate prin 
caracterul #.  În cazul în care o persoană 
(CNP) a avut cel puțin o zi în care o 
categorie de asigurare a fost deschisă în 
luna pentru care s-a generat fișierul, se va 
completa codul categoriei. 

5.  Numărul evenimentelor 
medicale pentru fiecare 
lună din ultimele 12 luni 
anterioare momentului 
de referină al 
recensământului. 

NREVI Numeric 3 - Se va completa cu numărul 
evenimentelor medicale avute de 
persoană (CNP) în luna pentru care s-a 
generat fișierul, adică se vor număra 
toate serviciile medicale ale respectivei 
persoane (CNP) acordate în luna pentru 
care s-a generat fișierul.  

III Casa Națională de Asigurări de Sănătate va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană din platforma informatică din asigurările de sănătate - pentru 
persoanele plecate din țară, cu următoarea structură a variabilelor: 

1.  CNP CNP  Numeric 13 (CNP) - Unde: CNP- Cod Numeric Personal; st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea 
câmpului 

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

2.  Sex+ Data nașterii 
SDN 

(sex+data 
nasterii) 

Caracter 12 - 

8 februarie 
2022 

 
sau 

 
3 zile 

lucrătoare 
de la 

publicarea 
prezentei 

Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial 
 

Fișiere lunare 
pentru perioada  

1 decembrie 
2020 - 

30 noiembrie  
2021 

Prin linie 
securizată 

Numai în cazul înregistrărilor care vor fi 
transmise fără CNP. 
Variabila SEX se va completa cu valoarea 
1 pentru sex masculin si cu valoarea 2 
pentru sex feminin. 

3.  Categorii asigurați  PDT Caracter 3 
Nomenclator 

categorii  
 

- 

4.  Data plecării din țară DATA Date 8 - 

- 

 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



46 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Anexa nr. 16 

 Specificații tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură  

Nr. 
crt. 

Descrierea  
varabilei  

Denumire  
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat  

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 
 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind cetățenii români, străini și fără cetățenie 
care sunt în evidențele agenției - beneficiarii de subvenții agricole, cu următoarea structură a variabilelor: 

1.  ISU ISU Numeric 40  - 3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 
Hotărâri 

de Guvern 
în 

Monitorul 
Oficial  

1 decembrie 
2020 - 

30 noiembrie 
2021 

 

 

Format 
electronic 
(fișier csv)  
pe DVD cu 

proces 
verbal de 
predare - 
primire 

 

Unde:  ISU – Identificator 
Statistic Unic 

2.  Sex SEX Numeric 1 - Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP. Variabila 
privind sexul persoanei extrasă 
din codul CNP. 

3.  Data nașterii DATAN  Data 8 - Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP. Variabila 
privind data nașterii persoanei 
extrasă din codul CNP. 

4.  Adresa de domiciliu: 
județul 

JUD_DOM Text  10 - - 

5.  Adresa de domiciliu: cod 
județ 

COD_JUD_DOM Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

6.  Adresa de domiciliu: 
localitatea 

LOC_DOM Text  30 - - 

7.  Adresa de domiciliu: 
localitatea 

COD_LOC_DOM Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

8.  Adresa de domiciliu: 
strada 

STR_DOM Text  40 - - 

9.  Adresa de domiciliu: 
sector 

SECTOR_DOM Text  10 - - 

10.  Adresa reședinței 
obișnuite în România: 
Județul 

JUD_RES Text  10 - Se completează pentru 
cetățenii străini 

11.  Adresa reședinței 
obișnuite în România: cod 
județ 

COD_JUD_RES Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

- st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
varabilei  

Denumire  
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat  

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 
 

12.  Adresa reședinței 
obișnuite în România: 
localitatea 

LOC_RES Text  30 - Se completează pentru 
cetățenii străini 

13.  Adresa reședinței 
obișnuite în România: cod 
localitatea 

COD_LOC_RES Număr 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

14.  Adresa reședinței 
obișnuite în România: 
strada 

STR_RES Text  40 - Se completează pentru 
cetățenii străini 

15.  Adresa reședinței 
obișnuite în România: 
sector 

SECTOR_RES Text  10 - Se completează pentru 
cetățenii străini 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind cetățenii români, străini și fără cetățenie 
care sunt în evidențele agenției - persoane care se ocupă cu creșterea animalelor, cu următoarea structură a variabilelor: 

1.  ISU ISU Numeric 40  - 3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 
Hotărâri 

de Guvern 
în 

Monitorul 
Oficial  

1 decembrie 
2020 - 

30 noiembrie 
2021 

 

 

Format 
electronic 
(fișier csv)  
pe DVD cu 

proces 
verbal de 
predare - 
primire 

 

Unde: ISU – Identificator 
Statistic Unic 

2.  Sex SEX Numeric 1 - Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP. Variabila 
privind sexul persoanei extrasă 
din codul CNP. 

3.  Data nașterii DATAN  Data 8 - Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP. Variabila 
privind data nașterii persoanei 
extrasă din codul CNP. 

4.  Adresa de domiciliu: 
Județul 

JUD_DOM Text  10 - - 

5.  Adresa de domiciliu: cod 
județ 

COD_JUD_DOM Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

6.  Adresa de domiciliu: 
localitate 

LOC_DOM Text  30 - - 

7.  Adresa de domiciliu: cod 
localitate 

COD_LOC_DOM Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

8.  Adresa de domiciliu: cod 
poștal 

CODP_DOM Text  6 Nomenclator 
coduri postale 

- st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
varabilei  

Denumire  
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat  

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 
 

9.  Adresa de domiciliu: 
strada 

STR_DOM Text  40 - - 

10.  Adresa de domiciliu: 
sector 

SECTOR_DOM Text  10 - - 

11.  Adresa de domiciliu: 
număr stradă 

NUMAR_STR_DOM Text 10 Nomenclator cu 
semnificația 
numerelor 

străzilor 

- 

12.  Adresa de domiciliu: 
număr clădire 

NUMĂR_CLADIRE_
DOM 

Text 10 - - 

13.  Adresa de domiciliu: 
număr scară 

NUMĂR_SC_DOM Text 10 - - 

14.  Adresa resedintei 
obisnuite: Județul 

JUD_RES Text  10 - Se completează pentru 
cetățenii străini 

15.  Adresa resedintei 
obisnuite: cod județ 

COD_JUD_RES Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

16.  Adresa resedintei 
obisnuite: localitate 

LOC_RES Text  30 - Se completează pentru 
cetățenii străini 

17.  Adresa resedintei 
obisnuite: cod localitate 

COD_LOC_RES Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

18.  Adresa resedintei 
obisnuite: cod poștal 

CODP_RES Text  6 Nomenclator 
coduri postale 

Se completează pentru 
cetățenii străini 

19.  Adresa resedintei 
obisnuite: strada 

STR_RES Text  40 - Se completează pentru 
cetățenii străini 

20.  Adresa resedintei 
obisnuite: sector 

SECTOR_RES Text  10 - Se completează pentru 
cetățenii străini 

21.  Adresa resedintei 
obisnuite: număr stradă 

NUMAR_STR_RES Text 10 Nomenclator cu 
semnificația 
numerelor 

străzilor 

Se completează pentru 
cetățenii străini 

22.  Adresa resedintei 
obisnuite: număr clădire 

NUMĂR_CLADIRE_
RES 

Text 10 - Se completează pentru 
cetățenii străini 

23.  Adresa resedintei 
obisnuite: număr scară 

NUMĂR_SC_RES Text 10 - Se completează pentru 
cetățenii străini 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind cetățenii români, străini și fără cetățenie 
care sunt în evidențele agenției - persoane fizice cu exploatații agricole fără personalitate juridică, din Lista exploatațiilor agricole care au aplicat pentru subvenții, cu 
următoarea structură a variabilelor: 

1.  ISU ISU Numeric 40  - Unde: ISU – Identificator 
Statistic Unic st

iri
pe

su
rs

e.r
o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
varabilei  

Denumire  
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat  

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 
 

2.  Sex SEX Numeric 1 - 3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 
Hotărâri 

de Guvern 
în 

Monitorul 
Oficial  

1 decembrie 
2020 - 

30 noiembrie 
2021 

 
 

Format 
electronic 
(fișier csv)  
pe DVD cu 

proces 
verbal de 
predare - 
primire 

 

Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP. Variabila 
privind sexul persoanei extrasă 
din codul CNP. 

3.  Data nașterii DATAN  Data 8 - Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP. Variabila 
privind data nașterii persoanei 
extrasă din codul CNP. 

4.  Adresa de domiciliu: 
Județul 

JUD_DOM Text  10 - - 

5.  Adresa de domiciliu: cod 
județ 

COD_JUD_DOM Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

6.  Adresa de domiciliu: 
localitate 

LOC_DOM Text  30 - - 

7.  Adresa de domiciliu: cod 
localitate 

COD_LOC_DOM Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

8.  Adresa de domiciliu: cod 
poștal 

CODP_DOM Text  6 - - 

9.  Adresa de domiciliu: 
strada 

STR_DOM Text  40 - - 

10.  Adresa de domiciliu: 
sector 

SECTOR_DOM Text  10 - - 

11.  Adresa de domiciliu: 
număr stradă 

NUMAR_STR_DOM Text 10 - - 

12.  Adresa de domiciliu: 
număr clădire 

NUMĂR_CLADIRE_
DOM 

Text 10 - - 

13.  Adresa de domiciliu: 
număr scară 

NUMĂR_SC_DOM Text 10 - - 

14.  Adresa resedintei 
obisnuite: județul 

JUD_RES Text  10 - Se completează pentru 
cetățenii străini 

15.  Adresa resedintei 
obisnuite: cod județ 

COD_JUD_RES Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

16.  Adresa resedintei 
obisnuite: localitate 

LOC_RES Text  30 - Se completează pentru 
cetățenii străini 

17.  Adresa resedintei 
obisnuite: cod localitate 

COD_LOC_RES Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

18.  Adresa resedintei 
obisnuite: cod poștal 

CODP_RES Text  6 - Se completează pentru 
cetățenii străini st

iri
pe

su
rs

e.r
o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
varabilei  

Denumire  
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat  

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 
 

19.  Adresa resedintei 
obisnuite: strada 

STR_RES Text  40 - Se completează pentru 
cetățenii străini 

20.  Adresa resedintei 
obisnuite: sector 

SECTOR_RES Text  10 - Se completează pentru 
cetățenii străini 

21.  Adresa resedintei 
obisnuite: număr stradă 

NUMAR_STR_RES Text 10 - Se completează pentru 
cetățenii străini 

22.  Adresa resedintei 
obisnuite: număr clădire 

NUMĂR_CLADIRE_
RES 

Text 10 - Se completează pentru 
cetățenii străini 

23.  Adresa resedintei 
obisnuite: număr scară 

NUMĂR_SC_RES Text 10 - Se completează pentru 
cetățenii străini 

 

  

st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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  Anexa nr. 17 

Specificații tehnice pentru transmiterea datelor din surse administrative de către Ministerul Justiției -  Administrația Națională a Penitenciarelor  

Nr. 
crt. 

Descrierea 
câmpului  

Denumire 
variabilă 

Tip  
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod transmitere 
date 

Observații 

Administrația Națională a Penitenciarelor va transmite Institutului Național de Statistică date la nivel de persoană privind persoanele condamnate, arestate preventiv sau internate, 
aflate în unitățile din sistemul administrației penitenciare cu următoarea structură a variabilelor: 

24.  Identificator stabilit 
de comun acord  

CNP sau ISU Numeric 13 (CNP) 
40 (ISU) 

-  
3 zile 

lucrătoare de 
la publicarea 

prezentei 
Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial, pentru 
perioada           

1 decembrie 
2020 – 30 
noiembrie 

2021  
 
 

sfârșitul 
fiecărei luni 
(în ultima zi 
lucrătoare 

din lună) -  - 
pentru luna 

în curs, 
pentru 

perioada          
1 decembrie 

2021 –  

 
1 decembrie 

2020 – 30 
noiembrie 2021 

 
 
 
 
 

1 decembrie 
2021 –  

30 iulie 2022 
 
 

Format electronic 
(fișier csv)  pe CD 
predat cu proces 
verbal de predare 

primire  

Unde: CNP- Cod Numeric 
Personal; ISU – Identificator 
Statistic Unic 

25.  Sex SEX Numeric 1 - Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP. Variabila 
privind sexul persoanei extrasă 
din codul CNP. 

26.  Data nașterii DATAN  Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - Numai în cazul în care 
microdatele vor fi transmise cu 
ISU în loc de CNP. Variabila 
privind data nașterii persoanei 
extrasă din codul CNP. 

27.  Județul de 
domiciliu 

JUD_DOM Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

28.  Localitatea de 
domiciliu 

LOC_DOM Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

29.  Adresa de domiciliu 
în România 

ADR_DOM Caracter 100 - - 

30.  Țara de naștere TARAN Numeric 3 Nomenclatorul 
țărilor 

 (ISO 3166) 

- 

31.  Țara de cetățenie CET Numeric 3 Nomenclatorul 
țărilor 

 (ISO 3166) 

- 

32.  Județ penitenciar,  
penitenciar-spital, 
centru 
educativ,centru de 
detenție 

JUD_PENIT Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

Se va completa județul 
ultimului penitenciar și numai 
în cazul în care această 
informație nu este disponibilă 
se va completa județul unde se 
află penitenciarul-spital, st

iri
pe

su
rs

e.r
o
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31 iulie 
2022; prima 
transmitere 

la 3 zile 
după 

publicarea 
prezentei 

Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial 
 
 
 
 

centrul educativ, centrul de 
detenție  

33.  Localitate 
penitenciar, 
penitenciar-spital, 
centru educativ, 
centru de detenție 

LOCA_PENIT Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

Se va completa localitatea 
ultimului penitenciar și numai 
în cazul în care această 
informație nu este disponibilă 
se va completa localitatea 
unde. se află penitenciarul-
spital, centrul educativ,  
centrul de detenție 

34.  Data intrare în 
penitenciar, 
penitenciar-spital, 
centru educativ, 
centru de detenție 

DATA_INT Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

35.  Perioadă detenție 
peste 1 an 
(exprimată în ani) 

ANI_AREST Caracter 2 - Pentru persoanele deținute 
mai puțin de un an se 
completează NA 

 

  

st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Anexa nr. 18 

Specificații tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară  

Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada pentru 
care se solicită 

date 

Mod transmitere 
date 

Observații 
 

Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va transmite Institutului Național de Statistică date din Registrul Agricol Național (RAN) – Anexa nr. 1 Partea I - Tabele 
individuale la nivel de gospodărie sau exploatație agricolă individuală sau persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală sau întreprindere familială și entități cu 
presonalitate juridică, cu următoarea structură a variabilelor: 

1.  COD SIRUTA Județ JUD_RA Caracter 2 Nomenclator 
SIRUTA 

3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 

Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial  

1 decembrie 2020 - 
30 noiembrie 2021 

 
 

Format electronic 
(fișier csv)  pe CD cu 

delegație sau 
interconectare online 
prin linie securizata 

între cele două 
instituții 

Variabilele transmise trebuie 
să se refere la: Județul 
Registrului Agricol 

2.  Localitatea  
 
 

LOC_RA Text 40 - Variabilele transmise trebuie 
să se refere la: Localitatea 
Registrului Agricol 

3.  COD SIRUTA localitate COD_LOC_RA Numeric  6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

4.  Localitatea 
componenta – satul 
 
 

SAT_RA Text 40 - Variabilele transmise trebuie 
să se refere la: Localitatea 
componentă a Registrului 
Agricol 

5.  COD SIRUTA Localitate 
componenta_sat 
 

COD_SAT_RA Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

Variabilele transmise trebuie 
să se refere la: SIRUTA 
localității componente a 
Registrului Agricol  

6.  Strada STR_GOSP Text 60 - Variabilele transmise trebuie 
să se refere la: STRADA 
gospodăriei, exploatației 
agricole  individuale, 
persoanei fizice autorizate,  st

iri
pe

su
rs

e.r
o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada pentru 
care se solicită 

date 

Mod transmitere 
date 

Observații 
 

întreprinderii individuale, 
întreprinderii familiale  

7.  Numărul NR_GOSP Numeric 4 - - 

8.  Bloc  BL_GOSP text 5 - - 

9.  Scară SC_GOSP text 2 -  

10.  Tipul exploatației TIP_EXP text 2 Nomenclator 
privind 

codificarea 
tipurilor de  
exploatații 

Variabilele transmise trebuie 
să se refere la: gospodărie, 
exploatație agricole  
individuale (TIP 01) 
sau persoana fizică 
autorizată,  întreprindere 
individuală, întreprindere 
familială (TIP 02)  

11.  Domiciliul fiscal: COD 
SIRUTA județ 

JUD_FISC Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

12.  Domiciliul fiscal: 
localitatea 

DEN_LOCFIS Text 40 - - 

13.  Domiciliul fiscal: COD 
SIRUTA localitate 

LOC_FISC Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

14.  Componența 
gospodăriei sau a 
exploatației agricole 
fără personalitate 
juridică: CNP  

CNP Numeric 13 - Date din Capitolul I 
referitoare la Componența 
gospodăriei sau a 
exploatației agricole fără 
personalitate juridică st

iri
pe

su
rs

e.r
o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada pentru 
care se solicită 

date 

Mod transmitere 
date 

Observații 
 

15.  Componența 
gospodăriei sau a 
exploatației agricole 
fără personalitate 
juridică: cod legătură 
de rudenie  

RELRUD Numeric 1 Nomenclator 
privind codurile 

referitoare la  
relații de 
rudenie 

Date din Capitolul I 
referitoare la Componența 
gospodăriei sau a 
exploatației agricole fără 
personalitate juridică.  

16.  Adresă clădire ADRCL Text  60 - Date din Capitolul XI:  Clădiri 
existente la începutul anului 
pe raza localității  

17.  Adresă clădire: COD 
SIRUTA județ 

COD_JUD_ADRCL Numeric  2 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

18.  Adresă clădire: COD 
SIRUTA localitate 

COD_LOC_ADRCL Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

19.  Suprafața construită 
desfășurată 

SUPR_CONS Numeric 5 - Date din Capitolul XI:  Clădiri 
existente la începutul anului 
pe raza localității  

20.  Tip clădire TIPCL Numeric 6 Nomenclator 
privind codurile 
pentru tipurile 

de clădiri  

Date din Capitolul XI: Clădiri 
existente la începutul anului 
pe raza localității.  

21.  Anul terminării clădirii AN_FINCL Numeric 4 - Date din Capitolul XI: Clădiri 
existente la începutul anului 
pe raza localității.  

Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va transmite Institutului Național de Statistică date din Registrul Agricol Național (RAN) – Anexa nr.2 Partea II – Tabele 
centralizatoare, cu următoarea structură a variabilelor: st

iri
pe

su
rs

e.r
o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada pentru 
care se solicită 

date 

Mod transmitere 
date 

Observații 
 

1.  COD SIRUTA Județ JUD_CENT Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 

Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial  

Ultimul an 
disponibil 

 
 

Format electronic 
(fișier csv)  pe CD cu 

delegație sau 
interconectare online 
prin linie securizata 

între cele două 
instituții 

Variabilele transmise trebuie 
să se refere la: Județul 
Registrului Agricol  

2.  Comuna/Orașul/ 
Municipiul 
 
 

COM Text 40 - Variabilele transmise trebuie 
să se refere la: 
Comuna/Municipiul/ 
Orașul Registrului Agricol 

3.  COD SIRUTA localitate 
 

COD_COM Numeric 6  Nomenclator 
SIRUTA 

Variabilele transmise trebuie 
să se refere la: SIRUTA 
localității Registrului Agricol  

4.  Adresa clădirii ADR_CENT Text 60 - Date din Capitolul XI Clădiri 
existente la începutul anului 
pe raza localității în anul 
2020 

5.  Adresă clădire: COD 
SIRUTA județ 

COD_JUD_ADR_C
ENT 

Numeric  2 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

6.  Adresă clădire: COD 
SIRUTA  
localitate 

COD_LOC_ADR_C
ENT 

Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

7.  Suprafața construită 
desfășurată 

SCON_CENTR Numeric 4 - Date din Capitolul XI Clădiri 
existente la începutul anului 
pe raza localității în anul 
2020 

8.  Tipul și destinația 
clădirii 

DTIDES_CENT Numeric 6 Nomenclator 
privind codurile 
pentru tipurile 

de clădiri 

Date din Capitolul XI Clădiri 
existente la începutul anului 
pe raza localității în anul 
2020 st

iri
pe

su
rs

e.r
o



57 

 

Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada pentru 
care se solicită 

date 

Mod transmitere 
date 

Observații 
 

9.  Anul terminării clădirii ANTCL_CENT Numeric 4 - Date din Capitolul XI Clădiri 
existente la începutul anului 
pe raza localității în anul 
2020 
 
 

Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va transmite Institutului Național de Statistică date din Registrul Electronic al Nomenclaturii Stradale (RENNS) – referitoare 
la: (i) denumirile de drumuri, (ii) denumirile de adrese administrative și (iii) imobile, cu următoarea structură a variabilelor:  

i. denumirile de drumuri 

1.  Tip drum TIP_DRUM Caracter 20 Nomenclator 
privind tipurile 

de drumuri 

3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 

Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial  

Ultimul an 
disponibil 

 
 

Format electronic 
(fișier csv)  pe CD cu 

delegație sau 
interconectare online 
prin linie securizata 

între cele două 
instituții 

 
 

2.  Denumire drum DEN_DRUM Alfanumeric 100 -  

3.  COD SIRUTA Județ JUDEȚ_DRUM Numeric  2 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

4.  UAT UAT_DRUM Caracter  40 - - 

5.  SIRUTA SIRUTA_DRUM Caracter 6 Nomenclator 
SIRUTA 

- 

6.  Nume localitate LOCALITATE Caracter  40 - - 

7.  Data DATA_DRUM Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 - - 

8.  Istoric ISTORIC_DRUM   - Include mai multe variabile: 
Tip drum; Denumirea; Data 
început; Data sfârșit; Număr 
adresă; Operațiunea 
efectuată; Dosar 
Se va furniza structura st

iri
pe

su
rs

e.r
o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada pentru 
care se solicită 

date 

Mod transmitere 
date 

Observații 
 

9.  CUA CUA_DRUM  
 
 

 Nomenclator 
CUA 

Codul Unic al Adresei 
include: cod SIRUTA, cod 
stradă, cod adresă 
Se va furniza structura 

ii. denumirile de adrese administrative 

1.  Denumire adresă 
administrativă 

ADR_ADMIN Alfanumeric 100 - 3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 

Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial  

Ultimul an 
disponibil 

 
 

Format electronic 
(fișier csv)  pe CD cu 

delegație sau 
interconectare online 
prin linie securizata 

între cele două 
instituții 

Este compusă din mai multe 
variabile inclusiv coordonate 
și CUA. 
Se va furniza structura 

2.  Număr adresă 
administrativă 

NR_ADRADMIN Alfanumeric 3 -  

3.  COD SIRUTA Județ JUDEȚ_ADMIN Numeric  2 Nomenclator 
SIRUTA 

 

4.  UAT UAT_ADMIN Caracter  40 -  

5.  SIRUTA SIRUTA_ADMIN Caracter 6 Nomenclator 
SIRUTA 

 

6.  Nume localitate LOC_ADMIN Caracter  40 -  

7.  Data DATA_ADMIN Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 -  

8.  Istoric ISTORIC_ADMIN    Include mai multe variabile, 
inclusiv data început și sfârșit 
proces. Se va furniza 
structura 

9.  Coordonate x X_ADMIN Caracter 8   

10.  Coordonate y Y_ADMIN 
 

Caracter 8   st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

 

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere 

Perioada pentru 
care se solicită 

date 

Mod transmitere 
date 

Observații 
 

iii. imobile 

1.  Denumire adresă 
administrativă 

ADR_IMOB Alfanumeric 100 - 3 zile 
lucrătoare 

de la 
publicarea 
prezentei 

Hotărâri de 
Guvern în 
Monitorul 

Oficial  

Ultimul an 
disponibil 

 
 

Format electronic 
(fișier csv)  pe CD cu 

delegație sau 
interconectare online 
prin linie securizata 

între cele două 
instituții 

 

2.  Număr adresă 
administrativă 

NR_IMOB Alfanumeric 3 -  

3.  Bloc adresă 
administrativă 

BL_IMOB Caracter 3 -  

4.  Scara SC_IMOB Caracter 3 -  

5.  Etaj ET_IMOB Numeric 2 -  

6.  Apartament AP_IMOB Numeric 3 -  

7.  Cod poștal CP_IMOB Caracter 6 Nomenclator 
coduri poștale 

 

8.  COD SIRUTA Județ JUD_IMOB Numeric  2 Nomenclator 
SIRUTA 

 

9.  UAT UAT_IMOB Caracter  40 -  

10.  SIRUTA SIRUTA_IMOB Caracter 6 Nomenclator 
SIRUTA 

 

11.  Nume localitate LOC_IMOB Caracter  40 -  

12.  Data DATA_IMOB Data 
(ZI/LUNA/AN) 

10 -  

13.  Istoric ISTORIC_IMOB     

14.  Coordonate x X_IMOB     

15.  Coordonate y Y_IMOB     

  st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Anexa nr. 19 

Specificații tehnice pentru transmiterea datelor administrative de către furnizorii de servicii de comunicații electronice prin intermediul Autorității Naționale pentru Administrare 
și Reglementare în Comunicații (ANCOM) 

Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere  

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice vor transmite Institutului Național de Statistică (INS), prin intermediul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare 
în Comunicații, date referitoare la clienți - persoane fizice pentru contractele în vigoare cel puţin 1 zi în perioada de referinţă, pentru cel puţin unul dintre serviciile: telefonie fixă, 
internet fix, telefonie mobilă, internet mobil, cu următoarea structură a variabilelor: 

1. ISU al titularului de contract pentru cel 
puţin unul dintre serviciile: telefonie 
fixă, internet fix, telefonie mobilă, 
internet mobil. 

ISU Numeric 40 - 28 martie 
2022 

(termen 
transmitere 

date de 
către 

furnizori 
către 

ANCOM) 

31 
martie2022 

(termen 
transmitere 

de către 
ANCOM 

către INS a 
datelor 

colectate de 
la furnizori) 

 

1 decembrie 
2020 - 

30 
noiembrie 

2021 

 

 

Prin 
mijloacele 
şi în 
condiţiile 
stabilite de 
ANCOM 
pentru 
raportarea 
datelor 
statistice 
(pentru 
transmiter
ea datelor 
de către 
furnizori 
către 
ANCOM). 
 
Format 
electronic 
(fișier csv)  
pe CD/USB  
 pe bază de 
proces 
verbal de 
predare-

ISU = CNP criptat cu algoritmul pus 
la dispoziţie de către INS. În 
termen de 3 zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei hotărâri, 
INS va transmite ANCOM acest 
algoritm. 
Datele se vor raporta pentru toate 
contractele aferente clienţilor – 
persoane fizice, în vigoare cel 
puţin 1 zi în perioada de referinţă, 
pentru cel puţin unul dintre 
serviciile: telefonie fixă, internet 
fix, telefonie mobilă, internet 
mobil. 
 Furnizorii de servicii de 
comunicații electronice identifică 
titularul de contract prin număr 
curent în cazul cetățenilor străini 
și al persoanelor fără cetățenie. 
În cazul în care pentru un 
ISU/număr curent au existat mai 
multe contracte în vigoare cel 
puţin 1 zi în perioada de referinţă, 
se vor completa date aferente 
tuturor contractelor. 
 st

iri
pe

su
rs

e.r
o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere  

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

2. Sexul titularului de contract SEX Numeric 1 - primire, 
(pentru  
transmiter
ea de către 
ANCOM 
către INS, a 
datelor 
colectate 
de la 
furnizori) 
 

- 

3. Data nașterii titularului de contract DATAN  Data 
(zz/ll/aaaa) 

10 - - 

4.1  Adresa de corespondență: denumire 
judeţ 

ACJUD Text 100 - 

În cazul în care pentru un 
ISU/număr curent au existat mai 
multe adrese de corespondenţă 
valabile cel puţin 1 zi în perioada 
de referinţă, se vor completa date 
aferente tuturor adreselor de 
corespondenţă 

4.2 
Adresa de corespondență: cod judeţ 

COD_ACJUD Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

4.3 Adresa de corespondență: denumire 
municipiu/oras/ comuna 

ACOC Text 100 - 

4.4 Adresa de corespondență: cod 
municipiu/oras/ comuna 

COD_ACOC Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

4.5 Adresa de corespondență: denumire 
localitate componentă (sat) 

ACLOC Text 100 - 

4.6 Adresa de corespondență: cod 
localitate componentă (sat) 

ACSIR Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

4.7 Adresa de corespondență: denumire 
strada 

AC_STR Text 100 - 

4.8 Adresa de corespondență: număr 
imobil 

AC_NRIMOB Text 10 - 

4.9 Adresa de corespondență: bloc AC_BLOC Text 10 - 

4.10 Adresa de corespondență: scara AC_SCARA Text 10 - 

4.11 Adresa de corespondență: etaj AC_ETAJ Text 10 - 

4.12 Adresa de corespondență: apartament AC_AP Text 10 - 

4.13 Perioada de valabilitate a adresei de 
corespondență: dată început 

ACPDL Data 
(zz/ll/aaaa) 

10 - 

4.14 Perioada de valabilitate a adresei de 
corespondență: dată sfârșit 

ACPPL Data 
(zz/ll/aaaa) 

10 - 

Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice vor transmite Institutului Național de Statistică, prin intermediul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații date referitoare la servicii de telefonie fixă cu abonament, cu următoarea structură a variabilelor: 

5.1 Furnizare (1=DA) TFF Numeric 1 -    În cazul în care pentru un 
ISU/număr curent au existat mai 
multe adrese de furnizare valabile 

5.2 Adresa locuință (de furnizare): 
denumire judeţ 

TFAJUD Text 100 - st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere  

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

5.3 Adresa locuință (de furnizare): cod 
județ 

COD_TFAJU
D 

Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

cel puţin 1 zi în perioada de 
referinţă, se vor completa date 
aferente fiecărei adrese de 
furnizare 

5.4 Adresa locuință (de furnizare): 
denumire municipiu/oras/ comuna 

TFAOC Text 100 - 

5.5 Adresa locuință (de furnizare): cod 
municipiu/oras/ comuna 

COD_TFAOC Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

5.6 Adresa locuință (de furnizare): 
denumire localitate componentă (sat) 

TFALOC Text 100 - 

5.7 Adresa locuință (de furnizare): cod 
localitate componentă (sat) 

TFASIR Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

5.8 Adresa locuință (de furnizare): 
denumire stradă 

TFA_STR Text 100 - 

5.9 Adresa locuință (de furnizare): număr 
imobil 

TFA_NRIMO
B 

Text 10 - 

5.10 Adresa locuință (de furnizare): bloc TFA_BLOC Text 10 - 

5.11 Adresa locuință (de furnizare): scara TFA_SCARA Text 10 - 

5.12 Adresa locuință (de furnizare): etaj TFA_ETAJ Text 10 - 

5.13 Adresa locuință (de furnizare): 
apartament 

TFA_AP Text 10 - 

5.14 Perioada de valabilitate a adresei 
locuință (de furnizare): dată început 

TFAPDL Data 
(zz/ll/aaaa) 

10 - 

5.15 Perioada de valabilitate a adresei 
locuință (de furnizare): dată sfârșit| 

TFAPPL Data 
(zz/ll/aaaa) 

10 - 

5.16 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): consum lunar: apeluri 
efectuate (minute) în luna decembrie 
2020 

TF520 Numeric 6 - 

5.17 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): apeluri efectuate (minute) în 
luna ianuarie 2021 

TF620 Numeric 6 - 

5.18 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): apeluri efectuate (minute) în 
luna februarie 2021 

TF720 Numeric 6 - st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere  

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

5.19 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): apeluri efectuate (minute) în 
luna martie 2021 

TF820 Numeric 6 - 

5.20 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): apeluri efectuate (minute) în 
luna aprilie 2021 

TF920 Numeric 6 - 

5.21 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): apeluri efectuate (minute) în 
luna mai 2021 

TF1020 Numeric 6 - 

5.22 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): apeluri efectuate (minute) în 
luna iunie 2021 

TF1120 Numeric 6 - 

5.23 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): apeluri efectuate (minute) în 
luna iulie 2021 

TF1220 Numeric 6 - 

5.24 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): apeluri efectuate (minute) în 
luna august 2021 

TF121 Numeric 6 - 

5.25 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): apeluri efectuate (minute) în 
luna septembrie 2021 

TF221 Numeric 6 - 

5.26 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): apeluri efectuate (minute) în 
luna octombrie 2021 

TF321 Numeric 6 - 

5.27 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): apeluri efectuate (minute) în 
luna noiembrie 2021 

TF421 Numeric 6 - 

Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice vor transmite Institutului Național de Statistică, prin intermediul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, date referitoare la servicii de internet fix cu abonament, cu următoarea structură a variabilelor: 

6.1 Furnizare (1=DA) IFF Numeric 1 -    În cazul în care pentru un 
ISU/număr curent au existat mai 
multe adrese de furnizare valabile 

6.2 Adresa locuință (de furnizare): 
denumire judeţ 

IFAJUD Text 100 - st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere  

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

6.3 Adresa locuință (de furnizare): cod 
județ 

COD_IFAJUD Numeric 2 Nomenclator 
SIRUTA 

cel puţin 1 zi în perioada de 
referinţă, se vor completa date 
aferente fiecărei adrese de 
furnizare 

6.4 Adresa locuință (de furnizare): 
denumire municipiu/oras/ comuna 

IFAOC Text 100 - 

6.5 Adresa locuință (de furnizare): cod 
municipiu/oras/ comuna 

COD_IFAOC Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

6.6 Adresa locuință (de furnizare): 
denumire localitate componentă (sat) 

IFALOC Text 100 - 

6.7 Adresa locuință (de furnizare): cod 
localitate componentă (sat) 

IFASIR Numeric 6 Nomenclator 
SIRUTA 

6.8 Adresa locuință (de furnizare): 
denumire strada 

IFA_STR Text 100 - 

6.9 Adresa locuință (de furnizare): număr 
imobil 

IFA_NRIMOB Text 10 - 

6.10 Adresa locuință (de furnizare): bloc IFA_BLOC Text 10 - 

6.11 Adresa locuință (de furnizare): scara IFA_SCARA Text 10 - 

6.12 Adresa locuință (de furnizare):etaj IFA_ETAJ Text 10 - 

6.13 Adresa locuință (de furnizare): 
apartament 

IFA_AP Text 10 - 

6.14 Perioada de valabilitate a adresei 
locuință (de furnizare): dată început 

IFAPDL Data 
(zz/ll/aaaa) 

10 - 

6.15 Perioada de valabilitate a adresei 
locuință (de furnizare):dată sfârșit 

IFAPPL Data 
(zz/ll/aaaa) 

10 - 

6.16 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): trafic total download + 
upload (GB) în luna decembrie 2020 

IF520 Numeric 6 - 

6.17 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): trafic total download + 
upload (GB) în luna ianuarie 2021 

IF620 Numeric 6 - 

6.18 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): trafic total download + 
upload (GB) în luna februarie 2021 

IF720 Numeric 6 - st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere  

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

6.19 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): trafic total download + 
upload (GB) în luna martie 2021 

IF820 Numeric 6 - 

6.20 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): trafic total download + 
upload (GB) în luna aprilie 2021 

IF920 Numeric 6 - 

6.21 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): trafic total download + 
upload (GB) în luna mai 2021 

IF1020 Numeric 6 - 

6.22 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): trafic total download + 
upload (GB) în luna iunie 2021 

IF1120 Numeric 6 - 

6.23 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): trafic total download + 
upload (GB) în luna iulie 2021 

IF1220 Numeric 6 - 

6.24 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): trafic total download + 
upload (GB) în luna august 2021 

IF121 Numeric 6 - 

6.25 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): trafic total download + 
upload (GB) în luna septembrie 2021 

IF221 Numeric 6 - 

6.26 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): trafic total download + 
upload (GB) în luna octombrie 2021 

IF321 Numeric 6 - 

6.27 Consum lunar la adresa locuință (de 
furnizare): trafic total download + 
upload (GB) în luna noiembrie 2021 

IF421 Numeric 6 - 

Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice vor transmite Institutului Național de Statistică, prin intermediul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, date referitoare la servicii de telefonie mobilă cu abonament (inclusiv internet mobil prin telefon), cu următoarea structură a variabilelor: 

7.1 Furnizare (1=DA) TMF Numeric 1 -    În cazul în care pentru un 
ISU/număr curent au existat mai 
multe adrese de furnizare 
valabile cel puţin 1 zi în perioada 

7.2 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: apeluri efectuate (minute) în 
luna decembrie 2020 

TMV520 Numeric 6 - st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere  

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

7.3 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: apeluri efectuate (minute) în 
luna ianuarie 2021 

TMV620 Numeric 6 - de referinţă, se vor completa 
date aferente fiecărei adrese de 
furnizare 

7.4 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: apeluri efectuate (minute) în 
luna februarie 2021 

TMV720 Numeric 6 - 

7.5 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: apeluri efectuate (minute) în 
luna martie 2021 

TMV820 Numeric 6 - 

7.6 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: apeluri efectuate (minute) în 
luna aprilie 2021 

TMV920 Numeric 6 - 

7.7 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: apeluri efectuate (minute) în 
luna mai 2021 

TMV1020 Numeric 6 - 

7.8 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: apeluri efectuate (minute) în 
luna iunie 2021 

TMV1120 Numeric 6 - 

7.9 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: apeluri efectuate (minute) în 
luna iulie 2021 

TMV1220 Numeric 6 - 

7.10 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: apeluri efectuate (minute) în 
luna august 2021 

TMV121 Numeric 6 - 

7.11 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: apeluri efectuate (minute) în 
luna septembrie 2021 

TMV221 Numeric 6 - 

7.12 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: apeluri efectuate (minute) în 
luna octombrie 2021 

TMV321 Numeric 6 - 

7.13 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: apeluri efectuate (minute) în 
luna noiembrie 2021 

TMV421 Numeric 6 - st
iri

pe
su

rs
e.r

o



67 

 

Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere  

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

7.14 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna 
decembrie 2020 

TMI520 Numeric 8 - 

7.15 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna ianuarie 
2021 

TMI620 Numeric 8 - 

7.16 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna 
februarie 2021 

TMI720 Numeric 8 - 

7.17 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna martie 
2021 

TMI820 Numeric 8 - 

7.18 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna aprilie 
2021 

TMI920 Numeric 8 - 

7.19 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna mai 
2021 

TMI1020 Numeric 8 - 

7.20 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna iunie 
2021 

TMI1120 Numeric 8 - 

7.21 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna iulie 
2021 

TMI1220 Numeric 8 - 

st
iri
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su
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e.r
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere  

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

7.22 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna august 
2021 

TMI121 Numeric 8 - 

7.23 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna 
septembrie 2021 

TMI221 Numeric 8 - 

7.24 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna 
octombrie 2021 

TMI321 Numeric 8 - 

7.25 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna 
noiembrie 2021 

TMI421 Numeric 8 - 

Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice vor transmite Institutului Național de Statistică, prin intermediul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, date referitoare la servicii de internet mobil prin stick/USB/tableta cu abonament, cu următoarea structură a variabilelor: 

8.1 Furnizare (1=DA) IMF Numeric 1 -    În cazul în care pentru un 
ISU/număr curent au existat mai 
multe adrese de furnizare 
valabile cel puţin 1 zi în perioada 
de referinţă, se vor completa 
date aferente fiecărei adrese de 
furnizare 

8.2 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna 
decembrie 2020 

IMV520 Numeric 8 - 

8.3 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna 
ianuarie 2021 

IMV620 Numeric 8 - 

8.4 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna 
februarie 2021 

IMV720 Numeric 8 - 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere  

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

8.5 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna 
martie 2021 

IMV820 Numeric 8 - 

8.6 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna 
aprilie 2021 

IMV920 Numeric 8 - 

8.7 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna 
mai 2021 

IM1020 Numeric 8 - 

8.8 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna 
iunie 2021 

IM1120 Numeric 8 - 

8.9 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna 
iulie 2021 

IM1220 Numeric 8 - 

8.10 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna 
august 2021 

IM121 Numeric 8 - 

8.11 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna 
septembrie 2021 

IM221 Numeric 8 - 

8.12 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna 
octombrie 2021 

IM321 Numeric 8 - 
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Nr. 
crt. 

Descrierea  
câmpului  

Denumire 
variabilă 

Tip 
variabilă 

Lungime 
câmp 

Nomenclator 
utilizat 

Termen 
transmitere  

Perioada 
pentru care se 

solicită date 

Mod 
transmitere 

date 

Observații 

8.13 consum lunar realizat pe teritoriul 
României: trafic total de internet 
download + upload (GB) în luna 
noiembrie 2021 

IM421 Numeric 8 - 
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