
 
 

 

 

Apel public 

pentru  înscrierea  candidaților pentru instructori  

  

 

Institutul Național de Statistică adresează un apel public tuturor candidaților interesați ca în 

perioada  24 iunie (ora 9.00) - 3 iulie 2022 (până la ora 20.00) să se înscrie pe lista candidaților 

pentru poziția de instructor în vederea prestării serviciilor aferente Recensământului populației, 

gospodăriilor și locuințelor 2022.   

Candidații interesați se pot înscrie exclusiv prin completarea unui formular digital pe site-urile de 

internet ale Institutultui Național de Statistică  www.stat.gov.rs și popis2022.stat.gov.rs.  

Sarcinile instructorilor  

Instructorii au obligația de a participa la sesiunea de instruire care durează cinci zile, să învețe 

metodologia Recensământului și utilizarea aplicațiilor pentru colectarea datelor și monitorizare, să 

efectueze o sesiune de cinci zile de instruire cu candidații pentru recenzori, și să urmărească cursul 

recensământului pe teritoriul pentru care sunt responsabili, să controleze activitatea recenzorilor care 

le-au fost repartizați, să le dea indicațiile necesare și să-i ajute în activitatea lor și la gestionarea 

situațiilor dificile apărute pe durata procesului de recenzare. Un instructor, în medie,  este responsabil 

pentru monitorizarea activității a  șapte recenzori. 

Durata contractului  

Din 23 august pâna la 31 octombrie 2022.  

Mențiune: în perioada instruirii candidaților pentru recenzori, pregătirii pentru activitatea pe teren și în 

cursul realizării Recensământului pe teren, redistribuirea orarului de lucru se face conform Planului de 

activități și poate include munca și pe perioada de weekend (sfârșit de săptămână).  

Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un candidat:  

► cetățenie a Republicii Serbia;  

► domiciliul sau reședință în Republica Serbia; 

► vârsta minimă de 18 ani la data completării cererii;  

► minim studii medii de patru ani absolvite (diplomă absolvent liceu); 

► să nu fie condamnat la pedeapsa închisorii de cel puțin șase luni,  împotriva candidatului să nu 

fie deschisă nicio anchetă și împotriva candidatului să nu fie deschisă nicio acțiune penală.  

Condițiile specifice pe care candidatul trebuie să le îndeplinească: 

► competențe informatice (MS Office, internet) - este prevăzută testarea candidaților;  

► posibilitatea de utilizare a calculatorului personal și a accesului la internet pe perioada angajării.  

 

 

http://www.stat.gov.rs/
http://www.popis2022.stat.gov.rs/


 
 

Cu candidații aleși se încheie:  

- Contract pe locuri de muncă temporare și ocazionale (șomeri, angajați cu fracțiune de normă, 

pensionari pentru limită de vârstă) sau 

- Contract de muncă suplimentară (persoane angajate cu normă întreagă de un alt angajator, 

respectiv al căror angajator nu este Republica Serbia) 

MENȚIUNE  IMPORTANTĂ: Institutul nu se consideră responsabil  pentru eventuala pierdere a dreptului 

persoanei încadrate în muncă, care poate interveni ca urmare a schimbării statutului său de muncă și a 

realizării compensației pentru muncă (ex: suspendarea plății pensiei familiale, ajutorului de șomaj etc. ). 

 

 


