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Anexa 1 

ANUNT, 


privind inscrierea in lista candida~ilor pentru personalul de recensamant ARA I'n vederea prestarii 

serviciilor aferente RPl2021 'in teritoriu 


PRIMARIA MUNIClPIULUI/ ORA;M'U// COf'l}{fNEI JJM.-KU_l!l.ffGtJ f.rI-C 
II'JCHEIE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU: 

• 	 Un numar del recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistata (ARA) din Municipiul 


I or.WJ11 coryuna _T~Afll_!Y1e~1UR.Et. £ 


MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii 

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR: 

~ Participarea la instruirea organizata de UJIR la 0 data comunicata ulterior; 
~ Colectarea date lor : 

• autorecenzarea asistata (ARA): 14.03-15.05.2022 

LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII .- 
» In spatiul am~najat de catre UAT in ;ederea autorecenzarii (pentru recenzorii ARALLJ:(&-&t.l 1014- 6, cJ ,Lt-i. 

CONDITII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR: 

);- Varsta minima de 18 ani Impliniti la data selectiei - conditie e/iminatorie; 
);- Minim studii medii absolvite (diploma absolvent liceu) - conditie eliminatorie; 
>- Sa nu aiba cazier judiciar - conditie e/iminatorie; 

~ Sa detina cuno~tinte de utilizare a unei tablete; 
~ Abilitatea de a comunica intr-o maniera civilizata; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, 

placut, metodic ~i riguros; 

>- Sa dispuna de un telefon mobil pe care sa-I utilizeze pentru comunicare; 

>- Rezistenta la stres ~i lucru sub presiune; 

ATRIBUTIILE PERSONALULUI DE RECENSAMANT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 

prevazut In Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea ~i completarea HG nr.10ll/2020 pentru stabilirea bugetului 
:;i a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamantului populatiei:;i locuintelor din Romania In anul 2021. 

CONDITII SPECIFICE 


>- Disponibilitate de a lucra In program prelungit, In medie 8 ore pe zi (pana la sfar~itul zilei); 

);- Disponibilitate de a lucra In weekend (sambata ~i /sau duminica). 
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Anexa 2 

CERERE 
de inscriere'n lista de candidati pentru-personalul ARA 

Subsemnatulla ________________________________ ~ domiciliatl a in loc. 

_______________...J' str.__________________-', nr. ~ bl. ~ ap. ~ posesor 

al Bllel seria ~ nr. _____---', tel. _____________--', va rog sa-mi aprobati 

inscrierea ca ... recenzor ARA....... pentru a presta servicii de recensamant in cadrul PRIMARIEI 

MUNICIPIULUII ORA~ULUII COMUNEI .•...•.•..•........•...•..........................•.............. 

Mentionez di am luat cuno~tinta de conditiile generale ~i specifice din Anuntul primariei privind 

'inscrierea candidatilor pentru personal de recensamant 7n vederea prestarii serviciilor aferente 

recensamantului populatiei ~i locuintelor runda 20217n teritoriu. 

Ata~ez copie B.I./C.I., actul de studii (minim diploma de absolvire liceu) ~i cazier judiciar. 

Acord privind datele cu caracter personal: 

[1 Sunt de acord cu prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal'n scopuri statist ice ~i de 

cercetare. 

Declar pe propria raspundere, ca datele furnizate 7n aceasta cerere sunt adevarate. 

Data: _____ 

Semnatura: ___________ 
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Anexa 3 

INSTRUCTIUNI PENTRU AUTORECENZAREA ASISTATA 

1. Conditii generale de desfasurare a activitatii ARA 

Autorecenzarea asistata se aplica In toate unitatile administrativ-teritoriale. 

Autorecenzarea asistata se poate realiza: 

de pe echipamentul propriu al persoanei care se autorecenzeaza, sub Indrumarea 

recenzorului ARA 

de pe tabletele electronice puse la dispozitie de UJIR-uri prin intermediul primariilor ?i 

instalate In spatii special amenajate 

Recenzorii pentru autorecenzarea asistata, denumiti in continuare recenzori ARA, I~i vor desfa~ura 

activitatea I'n perioada 14 martie - 15 mai 2022. 

Locurile in care se instaleaza posturile pentru desfa~urarea autorecenzarii asistate sunt stabilite de 

catre primarul fiecarei localitati, prin consultare cu reprezentantii Unitatii Judetene de Implementare 

a Recensamantului (UJIR). Punctele de lucru instalate trebuie sa devina operationale pana la data de 

10 martie a.c. 

Toate cheltuielile aferente instalarii ~i functionarii posturilor de lucru pentru desfa?urarea auto

recenzarii asistate sunt suportate din bugetul UAT-ului. 

2. Organizarea posturilor de lucru pentru autorecenzarea asistata 

Punctele In care se va desfa~ura autorecenzarea asistata se vor stabili I'n locatii u~or accesibile 

populatiei, frecventate I'n mod curent de un numar mare de persoane (de exemplu, sediile locale ale 

primariilor, Casei Judetene/locale de Pensii Publice, Agentiei Judetene/locale pentru Ocuparea 

Fortei de Munca, alte institutii sau servicii publice deconcentrate, centre comerciale, piete 

agroalimentare de mari dimensiuni etc.) sau cu rol central In viata comunitatii (de exemplu ~coala 

sau caminul cultural dintr-o localitate rurala). 

Posturile de lucru pentru autorecenzarea asistata se vor amenaja de catre primarii In spatii luminate 

~ i Incalzite, aflate fie Intr-o Incapere special amenajata pentru acest scop ~i semnalizata 

corespunzator, fie pe holurile sau zonele circulate ale unor spatii cu alta destinatie (comerciale, ale 

institutiilor administratiei publice locale, ale deconcentratelor etc.) unde pot fi regasite cu u?urinta 

de catre populatie. 

Toate posturile de lucru pentru autorecenzarea asistata vor fi promovate ~i semnalizate 

corespunzator astfelincat populatia sa Ie acceseze cu u~urinta . 

Este recomandat ca aceste posturi sa fie amenajate I'n locuri I'n care exist a semnal de Internet. 
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Pentru un recenzor ARA care gestioneaza 2 tablete, postul de lucru va fi dotat cu urmatoarele: 

- 2 prize de curent electric 

- 2 mese/birouri (cate una pentru fiecare tableta) 

- 4 scaune (cate 2 scaune pentru fiecare masa/birou). 

Echipamentul pe care se realizeaza colectarea datelor (tableta electronica) este pus la dispozitie de 

catre UJIR-ul din fiecare judet, pe baza de Proces verbal de predare-primire intre directorul executiv 

al Direqiei Regionale/Judetene de Statistica a judetului In care se afla UAT -ul respectiv ~i fiecare 

persoana contractata de ditre prima ria UAT-ului pentru a desfa~ura activitate In calitate de recenzor 

pentru autorecenzarea asistata. 

Programul de lucru al posturilor de lucru trebuie sa fie stabilit de d~tre primar pe toata perioada de 

auto-recenzare (14 martie -15 mai 2022) astfellncat sa se asigure asistarea populatiei Intr-un interval 

orar zilnic adecvat (recomandat intre orele 08-22l, inclusiv sambata ~i duminica. 

3. Modul de lucru al recenzorului ARA 

Fiecare recenzor ARA va ave a In gestiune doua tablete astfellncat sa poata asista, concomitent, doua 

persoane care Ii solicita acest serviciu ~i 2 exemplare de chestionar martor In limba romana; I'n 

unita~ile administrativ-teritoriale unde ponderea popula~iei apar~inand unei minorita~i na~ionale 

depa~e~te pragul de 20% prevazut de legislatia In vigoare se vor asigura ~i 2 exemplare de chestionar 

In limba minoritatii na~ionale respective. 

Fiecare tableta va avea acces la internet ~i va dispune de cate 0 adresa de email dedicata spre a fi 

utilizata pentru realizarea pre-inregistrarii persoanelor asistate (In cazulln care acestea nu dispun, 

in prealabil, de 0 adresa de e-mail) ~i ulterior, pentru primirea link-urilor de unde oamenii sa poata 

sa I~i acceseze propriile chestionare electronice. 

Datele de autentificare necesare accesarii tabletei ~i aplicatiei (PIN tableta, nume utilizator ~i parolal, 

cu numarul de operator ~i indicativul recenzorului ARA se vor emite In 2 exemplare, unul va fi predat 

recenzorului ARA ~i unul se va pastra la sediul UJIR, alaturi de procesul verbal de predare-primire a 

terminalului informatic (tableta electronica) pentru RPL 2021. 

4.1 Atributii sped/ice recenzorului ARA 

1. 	sa promoveze autorecenzarea ~i sa raspunda la Intrebarile populatiei privind recensamantul; 

2 . 	sa I'ndrume ~i sa asiste pe cei care vor apela la asistenta ca sa se autorecenzeze, raspunzand la 

Intrebarile acestora privind diferite etape sau operatiuni ale autorecenzarii; 

3. 	In mod exceptional, In cazul celor care Ii vor solicita ajutorul (pe motiv de lipsa a abilitatilor 

necesare utilizarii internetului, varsta Inaintata etc.) sa Ie acorde ajutor In sensul ca completa 

raspunsurile in chestionarul electronic la dictarea celui care se autorecenzeaza . 

4.2 Obligatii ale recenzorului ARA 
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- Sa respecte prevederile contractului de servicii pe care II incheie cu prima ria UAT-ului in care i~i 

desfa~oara activitatea; 

- Sa semneze ~i sa respecte Angajamentul de confidentialitate; 

- Sa respecte toate obligatiile care revin personalului de recensamant prevazute de O.U.G. nr. 

19/2020 privind organizarea ~i desfa~urarea recensamantului populatiei ~i locuintelor din 

Romania in anul 2021, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i In celelalte acte de legislatie 

secundara; 

- Sa nu utilizeze alte dispozitive decat tableta pusa la dispozitie de catre UJIR in cadrul prestarii 

serviciilor de asistenta a autorecenzarii; autorecenzarea se face exclusiv 7n aplicatia Survey 

Solutions; 

- Sa presteze serviciile numai la punctele de lucru la care au fost repartizati; 

- Sa respecte alte instruqiuni elaborate de UJIR sau UCiR. 

o 5.Recrutarea personalului de recensamant 

Recrutarea personalului de recensamant din teritoriu se realizeaza de catre UAT-uri (primarii). 

Modelul contractului cadru de servicii pentru RPL2021 este prevazut in Anexa nr. 2 a H.G. nr. 145/2022 

privind modi/icarea 5i completarea Hotararii Guvernului nr, 1 071/2020 pentru stabilirea bugetului ~i a 
categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamantului populatiei ~i locuintelor din Romania In 

anul2021, precum ~i a masurilor pentru punerea In aplicare a unor dispozitii din Ordonanta de urgenta 

a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea ~i desfa~urarea recensamantului populatiei ~i locuintelor 

din Romania In anul 2021, iar acesta urmeaza sa fie completat, in mod corespunzator, cu durata 

contractului, pretul contractului, sectorul/ judetul/ UAT-ul de recensamant alocat, serviciile care 

trebuie prestate in funqie de categoria de personal de recensamant pentru care se incheie ~i conditiile 

specifice care trebuie indeplinite. 

La sfar~itul perioadei de recrutare, UAT-urile transmit listele finale cu personalul recrutat catre UJIR-uri 

spre avizare. 

Nota: Plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistata, recenzorilor, recenzorilor-~efi ;;i 

coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului Bucure~ti, ora;; sau comuna se realizeaza in 

anul2022, dupa intrarea in vigoare a hotararii Guvernului privind repartizarea sLlmelor pe unitati/sub
diviziuni administrativ-teritoriale in vederea efectuarii platilor catre personalul de recensamant, de la 

bugetele unitatilor /subdiviziunilor administrativ-teritoriale, in limita a 192.000 mii lei, din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu aceasU\ 

destinatie In anexa la legea bugetului de stat. 
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H.G. nr.145/2022 privind modificarea ~i completarea H.G. nr. 1071/2020 pentru stabilirea 
bugetului ~i a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamantului populatiei !;i 
locuintelor din Romania 'in anul 2021, precum ~i a masurilor pentru punerea 'in aplicare a unor 
dispozitii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea !;i desfa~urarea 
recensamantului populatiei ~i locuintelor din Romania in anul 2021, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare: 

• 	 art. 6 alin . (2) Plata recenzorilor care asigura autorecenzarea asistata in perioada de 
autorecenzare se face In funqie de numarul de chestionare pentru care se asigura asistenta, 
chestionarul fiind campus din mai multe seqiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif 
de 7 lei pentru ,,5eqiunea pentru recenzarea persoanei" ~i 3,5 lei pentru 115eqiunea pentru 
recenzarea locuintei", inclusiv pentru ora~ele ~i camunele izolate sau dispersate teritorial 
definite la alin (4). 
Plata se face conform situatiei rezultate din contorizarea automata a datelor comunicate de 
UJIR-uri. 
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