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3.1.

Afișarea anunțului privind înscrierea candidaților, înscrierea candidaților și definitivarea listelor
de candidați de către UAT-uri

în perioada 8-18 februarie 2022 fiecare primărie trebuie să afișeze pe site-ul instituției anunțul referitor la
înscrierea pe listele de candidați pentru personal de recensământ (RPL2021).
Anunțul de înscriere trebuie să conțină minim următoarele informații:
• . Modalitatea de contractare (se încheie contract de servicii)
• . Numărul de persoane necesar pentru fiecare categorie de personal de recensământ
• . Perioada de contractare a serviciilor și locul unde își vor desfășura activitatea
• . Atribuțiile fiecărei categorii de personal
• . Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească personalul de recensământ.
Modelul anunțurilor și al cererilor de înscriere în listele de candidați pentru personalul de recensământ este
prezentat în Anexa 5.
Candidații pentru personalul de recensământ trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de bază/să dețină
următoarelor abilități de bază:
Cerințe/abilități de bază pentru selecție recenzor:
• Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției - condiție eliminatorie;
• Nivelul studiilor: minim studii medii absolvite (conform art. 45 alin.(2) din OUG nr. 19/2020) - condiție
eliminatorie;
• Sănuaibăcazierjudiciar- condiție eliminatorie;
• Abilitatea de a utiliza corect un terminal informatic de tip tabletă;
• Disponibilitate de a desfășura muncă pe teren;
• Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi și de a lucra în weekend (sâmbătă
șî/sau duminică);
• Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare.
Cerințe/abilități de bază pentru selecție recenzor-șef/coordonator UAT:
• Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției - condiție eliminatorie;
• Nivelul studiilor: minim studii medii absolvite - condiție eliminatorie;
• Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;
• Abilitatea de a utiliza corespunzător un terminal informatic în vederea realizării activităților aferente
recensământului;
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• Disponibilitate de a desfășura muncă pe teren (pentru monitorizarea și coordonarea recenzorilor/
recenzorilor-șefi);
• Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă și duminică);
• Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
Doar candidați! care îndeplinesc cerințele specificate vor fi incluși în listele definitive întocmite de UAT- uri și
transmise UJIR-urilor.

