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MINISTERUL ADMINISTMTIEI $I INTERNELOR
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL NEAMT

Doamni / Domnule Primaf,

Av6nd in vedere deciziile luate in urma Sedinlei Comisiei Centrale pentru
Recensimantul Populatiei 9i al Locuintelor din data de 30.06.2011, in perioada 1.08.2011 -
3.10.2011 se va desfisura activitatea de selectare gi instruire a personalului de recens5ment.

in conformitate cu prevederile legale, respectiv cu O,G 36/2007 (actualizat;) aprobati prin
Legea nr. 5/2008, privind efectuarea recensementului populaliei gi al locuinlelor din Romania in
anul 2011, persoanele care efectueaz5 inregistrarea in formularele de recens;mant - recenzorii,
precum 9i cele cu atribulii de indrumare, coordonare gl control - recenzorii-5efi ti responsabilii de
circumscriptii urbane - sunt recrutate de c5tre comisiile municipiilor, sectoarelor municipiului
Bucuregti, ora9elor Si comunelor,

in consecin$, vi rugim, ca in cel mai scurt timp posibil, sA intreprindeli toate m5surile
prealabile desfSsurArii acestei activitati: popularizarea la nivelul primdriei (afitare in locuri vizibile
Si pe website a anunlului de angajare) gi primlrea cererilor de angajare pentru personalul de
recensement.

Condiliile minime pentru personalul de recensSmant:
. 55 aib5 cel pulin 18 ani imphnili;
. 55 aibi cel pulin studii medll;
. 5t aibi cetilenia rom6n5;
. Si cunoasci limba romanl (scris, citit, vorbit);
. SA prezlnte cazierul judiciar;
. Si aibd capacitatea de a desfdtura munce pe teren;
. Sl aibi o lrnuU decentt 9i un limbaj corespunz;tor;
. Si nu aibd probleme de diclie ca sE poat6 fi clar inlelesj
. Si poati citi materialele (formularele etc.) care sunt redactate cu un scris mic;
. Sd aibi un scris citet:



Se alb6 capacitatea de a face calcule simple 5i corecte la insumarea datelor pentru
centralizare;
55 poalS fi disponibil intre orete 8-20 pe toatd durata de desf5gurare a recens5mantului,
inclusiv in zllele de SambStA 9i Duminici;
Sb aib6 capacitatea fizici de efort prelungit, pentru a vlzita locuinle posibil dispersate pe o
intindere geografi c5 mare
In zonele cu populage de alt6 etnie decet cea rom6n5, cunoatterea Si a limbii acelei etnii
ti a specificului etniei respective reprezintd un avantaj in desf5gurarea muncii sale pe
[eren,
Delinerea unui telefon mobil este
coordonatorli recenzorilor

un avantai oentru o comunicare eficient5 cu

PREFECT,

Mihai ARCHIP
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