AutoRecenzare Asistată (ARA) - pentru Municipiul PETROȘANI

faza online - 14.03.2022 - 15.05.2022
La Sediul Primăriei Municipiului Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93
Zilnic 10:00 - 18:00 (inclusiv sâmbătă și duminică)
Sau
Pentru orice informații referitoare la Recensământul Populației și Locuințelor 2021
și asistență privind modul de completare a chestionarului de recenzare online, apelați
oricând cu încredere la oricare dintre numerele de telefon de mai jos:
RECENZORI faza online - AutoRecenzare Asistată (ARA) - 14.03.2022 - 15.05.2022

nominalizați în urma procedurii de selecție realizată de către Unitatea Județeană de Coordonare și Implementare a RPL2021 - UJIR,
constituită la nivelul Direcției Județene de Statistică HUNEDORA

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Recenzor faza online
Nume și prenume
ALICU CLAUDIA
BOREA CRISTIANA
FILIPOIU VIORICA-MIHAELA
FRANK ANA-MARIA
NEAG LUMINIȚA
TUHUȚ ANCA MARIA
VIEZURAN SINELA
ZOLLER LILIANA

Număr telefon Recenzor faza
online
0727.853.910
0731.497.424
0721.552.183
0746.260.309
0727.011.709
0726.278.200
0724.727.034
0726.753.626

Recenzor-online de rezervă - HEȚ ADELA-ROXANA - tel. 0727.345.731
Persoană de contact Primăria municipiului Petroșani: ZILAHI ANDREI, tel. 0726.585.803
 Toate persoanele recenzate cu succes, în faza online - AutoRecenzare Asistată (14.03.2022 15.05.2022), nu mai trebuie să primească vizita recenzorului.
 Pentru toate persoanelor salariate recenzate în faza online, se acordă o singură zi liberă, plătită,
conform art. 49 din OUG nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului
populației și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare,
indiferent dacă aceasta a realizat autorecenzarea pentru sine și pentru alți membri ai gospodăriei (a
copiilor minori, de exemplu) ori pentru alte persoane.
Acestă zi liberă plătită se acordă doar în faza online (14.03.2022 - 15.05.2022), pentru un
chestionar online completat și validat cu succes.

 În cazul celorlalte persoane (care nu sunt salariate), certificatul are în acest caz doar utilitatea de a
dovedi că respectiva persoană s-a autorecenzat cu succes și nu mai trebuie să primească vizita
recenzorului.

