
ANUNŢ privind înscrierea în lista pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor
aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU ÎNCHEIE CONTRACTE DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU; recenzori 
pentru colectarea datelor Recensământului populaţiei şi locuinţelor din Municipiul ZALĂU

CONDIŢII privind CONTRACTAREA SERViCIILOR:

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data selecţiei - condiţie eliminatorie;
-Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiţie eliminatorie;
-Să nu aibă cazier judiciar - condiţie eliminatorie; -i
- Să deţină cunoştinţe de utilizare a unei tablete;
-Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter- 

personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
- Să dispună de un telefon mobil şi de o adresa de email pe care să le utilizeze pentru comunicare;
- Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
-în zonele/comunităţile cu populaţie de altă etniedecât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei 
etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
- Expertiza în domeniul statisticii, al administraţiei publice, experienţa de operator statistic sau ca 
personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.
ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii 
pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea şi completarea HG 
nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării 
recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.

CONDIŢII SPECIFICE : Muncă pe teren; Disponibilitate de a lucra în program prelungit; 
Disponibilitate de a lucra în weekend.

Persoanele interesate pot depune cereri pentru încheierea contractului de servicii pentru 
activitatea de recenzare .Cererile se vor depune la sediul Primăriei municipiului Zalau,camera 4 - 
Centrul de Relaţii cu Publicul, sau se vor transmite pe email la adresa primaria@zalausj.ro conform 
modelului anexat.

mailto:primaria@zalausj.ro
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Către Primăria Municipiului Zalău 
Cerere de înscriere în lista de candidaţi pentru -personalul RPL2021

Subsemnatul/a_
_/ domicUiat/ă 

■f ___»bl.___ , ap.___ , posesor

în toc.
j str._

al BI/CI seria

înscrierea în calitate de frecenzor pentru autorecenzare 

presta servicii de recensământ în cadrul PRIMĂROEI MUNICIPIULUI ZALĂU.

Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile generale şi specifice 

privind înscrierea candidaţilor pentru personal de recensământ în vederea prestării 

recensământului populaţiei şi locuinţelor runda 2021 în teritoriu.

y nr. , tel. , vă rog să-mi aprobaţi

asistată, recenzor, recenzor-şef/ pentru a

din Anunţul primăriei 

serviciilor aferente

Acord privind datele cu caracter oersanah
[ ] Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu 
cercetare. caracter personal în scopuri statistice şi de

Declar pe propria răspundere, că datele furnizate în această cerere
sunt adevărate.

Data:

Semnătura:

www.recensamantromanla.ro Institutul National de Statistică, B-dut. Ubertătii nr. 16, Sector 5, Bucureşti, cod 05070

http://www.recensamantromania.ro
mailto:rpl2021@insse.ro
mailto:comunicare@insse.ro
http://www.recensamantromanla.ro


In atenţia Primăriei Municipiului Zalău

Declaraţie

Subsemnatul/a
domiciliat/ă în loc.

str.
bl. , nr.^P-___! posesor al Bl/CI seria ___ , nr. ,, tel.

nivel studii (medii,superioare) 

vederea contractării
—OCUPAŢIA ACTUALĂ 

a serviciilor aferentecu Municipiul Zalău 
locuinţelor runda 2021 în teritoriu, în calitate de lecensământului populaţiei şi

recenzor,
următoarele condiţii

recenzor-

contractare;

Vârsta mi„i„.ă de 18 ani împliniţi la data selecţiei-condiţie elimina,ow.. 

Minim stndn medii absoivite (diplomă absolvent liceu) 

am cazier judiciar - condiţie eliminafori.. 
deţin cunoştinţe de utilizare 

* Abilitatea de a

-condiţie eliminatorie;nu

a unei tablete;
comunica într-o manieră civiiizată; capacitatea de 

personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

telefon mobil pe care să-l utilizez pentru comunicare; 
Kezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

• Sunt apt din punct de 

de a desfăşură muncă 

instruire/ informare

a stabili contacte inter-

• dispun de un

vedere medical pentru prestarea acestei activităţi 

pe teren respectiv disponibilitatea de
, am capacitatea 

a participa la sesiunile de

cu populaţie de altă etnie decât 
acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă

tril.

de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu 
conţi aclai ii serv'iciilor şi de cercetare.

cea română, cunoaşterea şi a limbii 
vantaj în desfaşurai'ea muncii sale pe

caracter personal în scopuri statistice,

un a

declaraţie nu este conformă CU realitatea sunt Dasibil de înrn ^
privind falsul în declaraţii. ^ ^ mcalcaiea prevederilor legislaţiei penale

Notă: în situaţia selectării
personal pentru activitatea de 

voi depune documentele ce atestă

Data:____
Semnătura:


