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C E R E R E 
 de înscriere ca personal de recensământ 

 
 
 

Subsemnatul/a_____________________________________________, domiciliat/ă în 

loc. ____________________, str.___________________________________, nr. ___, bl. ___, 

ap. ___, posesor al BI/CI seria ____, nr. _____________, tel. _________________________, vă 

rog să-mi aprobaţi înscrierea ca recenzor ARA pentru a presta servicii de recensământ în cadrul 

PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ARAD. 

 Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile generale și specifice din Anunțul primăriei 

privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor 

aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu.  

 

Acord privind datele cu caracter personal: 

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

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

 

 

 

Data: _________ 

 Semnătura: ________________ 
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CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR: 

 
 

- Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie; 

- Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie; 

- Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie; 

- Să dețină cunoștințe 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 pe care să-l utilizeze pentru comunicare; 

- Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune; 

- În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii 

acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe 

teren; 


