
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2020)
(Model)

CONTRACT-CADRU
de servicii pentru recensământul populației și locuințelor (RPL2021)
Nr. ...... din .................
încheiat în temeiul Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și
completările ulterioare, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea
recensământului populației și locuințelor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2020,
cu modificările și completările ulterioare, și al art. 1.168 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare
Între:
1. UAT/DTS ................... (după caz, în funcție de categoria de personal de recensământ pentru care se încheie
contractul civil) ........................, cu sediul în ................................., tel./fax ..........................., e-mail
........................................., cod unic de înregistrare ..................., cont ..................., deschis la Trezoreria
......................, reprezentată prin ......................., în calitate de Beneficiar, și
2. domnul/doamna ......................................., cu domiciliul în ........................................, str. ................. nr. .... bl. .....,
sc. ......., et. ....., ap. ......., sectorul/județul .................................., tel mobil/fax ................................, e-mail
.............................................., cont ............................................. legitimat(ă) cu C.I. (B.I.) seria ..... nr. .......................,
eliberat(ă) de ............................................ la data de ...................., CNP .................................., în calitate de ...... (Se
completează denumirea, în clar: recenzor pentru autorecenzare asistată, recenzor, recenzor-șef, coordonator la nivel
de municipiu, oraș, comună și de sector al municipiului București și se specifică în clar denumirea localității,
coordonator la nivel de județ, recenzor pentru recensământul de probă, recenzor pentru cercetarea statistică
postrecensământ) ..................................................................................................... ..................., denumit generic
personal de recensământ din teritoriu, a intervenit prezentul contract, cu respectarea legislației în vigoare și a
următoarelor clauze:
 +  Articolul 1 Obiectul contractului
(pentru recenzor, recenzor pentru autorecenzare asistată, recenzor pentru recensământul de probă, recenzor pentru
cercetarea statistică postrecensământ)
Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de servicii de recenzare a populației și locuințelor pentru
realizarea cercetării statistice de interes național „Recensământul populației și locuințelor din România în anul
2021“ (Se adaugă, când este cazul: „recensământ de probă“ sau „cercetare statistică postrecensământ“), la nivelul
localității/localităților ......................., sectorul de recensământ .............................................................
(pentru recenzor-șef, coordonator la nivel de municipiu, oraș, comună și de sector al municipiului București,
coordonator la nivel de județ):
Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de servicii de coordonare, monitorizare, îndrumare și control al
activităților de recenzare pentru realizarea cercetării statistice de interes național „Recensământul populației și
locuințelor din România în anul 2021“, la nivelul localității/localităților, respectiv a sectoarelor de recensământ:
........................................ sau județului, după caz, ....................................................................
 +  Articolul 2 Durata contractului
Prezentul contract este valabil de la data semnării lui de către ambele părți contractante până la îndeplinirea
completă a obligațiilor asumate de părți, respectiv până la data de .................................... .
 +  Articolul 3 Plata/Prețul
(pentru recenzor)
(1) Plata pentru colectarea datelor statistice în urma desfășurării interviurilor față-în-față cu respondenții se face la
un tarif de 7 lei (9 lei în cazul localităților izolate sau dispersate teritorial)/„Secțiunea pentru recenzarea persoanei“
completată, validată și acceptată, și de 3,5 lei (5 lei în cazul localităților izolate sau dispersate teritorial)/„Secțiunea
pentru recenzarea locuinței“ completată, validată și acceptată, inclusiv „Secțiunea pentru recenzarea spațiului
colectiv de locuit“, după recepția cantitativă și calitativă a chestionarelor cu date statistice colectate în baza de date a
recensământului, conform situației rezultate din contorizarea automată a datelor comunicate de UJIR.
(pentru recenzor pentru autorecenzare asistată)
(1) Plata pentru colectarea datelor statistice în urma asistării populației în procesul de autorecenzare se face la un
tarif de 7 lei (inclusiv în cazul localităților izolate sau dispersate teritorial)/„Secțiunea pentru recenzarea persoanei“
completată, validată și acceptată și de 3,5 lei (inclusiv în cazul localităților izolate sau dispersate teritorial)/
„Secțiunea pentru recenzarea locuinței“ completată, validată și acceptată, după recepția cantitativă și calitativă a
chestionarelor cu date statistice colectate în baza de date a recensământului, conform situației rezultate din
contorizarea automată a datelor comunicate de UJIR.
(pentru recenzor pentru recensământul de probă, recenzor pentru cercetarea statistică postrecensământ)
(1) Plata pentru colectarea datelor statistice în urma desfășurării interviurilor față în față cu respondenții se face în
funcție de realizarea activităților contractate și timpul efectiv lucrat, pe baza raportului de activitate care reflectă
situația activităților desfășurate, la un tarif de 23,25 lei/oră, fără a depăși valoarea brută de 8.000 lei pentru perioada
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de două luni de contractare a serviciilor, la finalul perioadei contractuale, după aprobarea raportului de activitate de
către coordonatorul UJIR.
(pentru recenzor-șef, coordonator la nivel de municipiu, oraș, comună și de sector al municipiului București)
(1) Plata pentru desfășurarea activităților de coordonare, monitorizare, îndrumare și control se face conform art. 6
alin (6) (pentru recenzor-șef), respectiv art. 6 alin. (6^1) (pentru coordonator la nivel de municipiu, oraș, comună și
de sector al municipiului București) din H.G. nr. 1.071/2020, cu modificările și completările ulterioare, pe baza și
după avizarea raportului de activitate de către coordonatorul UJIR și aprobarea acestuia de către UAT prin
reprezentantul său legal.
(pentru coordonator la nivel de județ)
(1) Plata pentru desfășurarea activităților de coordonare, monitorizare, îndrumare și control se face în funcție de
realizarea activităților contractate și timpul efectiv lucrat, pe baza raportului de activitate care reflectă situația
activităților desfășurate, la un tarif de 34,85 lei/oră, fără a depăși suma brută de 36.000 lei pentru perioada de șase
luni de contractare a serviciilor, la finalul perioadei contractuale, după aprobarea raportului de activitate de către
coordonatorul UJIR.
(2) Prin semnarea prezentului contract, personalul de recensământ din teritoriu optează pentru impozitarea
veniturilor realizate ca urmare a încheierii acestui contract civil potrivit art. 115 alin. (1) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarul are obligația calculului impozitului final
prin reținere la sursă la momentul plății veniturilor prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului brut.
(3) Plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor, recenzorilor-șefi și coordonatorilor la nivel de
municipiu, sector al municipiului București, oraș sau comună se va efectua după intrarea în vigoare a hotărârii
Guvernului privind repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea efectuării plăților
către personalul de recensământ.
 +  Articolul 4 Obligațiile personalului de recensământ
(1) Personalul de recensământ, corespunzător calității pe care o îndeplinește, are următoarele obligații generale:
a) să respecte prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 178/2020, cu modificările și completările ulterioare, și instrucțiunile specifice elaborate de Unitatea
de coordonare și implementare a recensământului (UCIR);
b) să presteze cu profesionalism serviciile ce fac obiectul prezentului contract, cu respectarea metodologiei statistice
aplicabile, a instrumentarului statistic și a instrucțiunilor UCIR și UJIR;
c) să utilizeze materialele, documentele, instrumentele puse la dispoziție de UJIR numai în scopul prestării
serviciilor ce fac obiectul prezentului contract și să le restituie UJIR la încetarea contractului;
d) să nu utilizeze o altă persoană în realizarea activității ce face obiectul contractului;
e) să participe la toate sesiunile de instruire pentru personalul de recensământ;
f) să nu solicite alte informații decât cele de recensământ și să nu influențeze sau modifice răspunsurile persoanelor
recenzate;
g) să respecte confidențialitatea tuturor datelor culese pe întregul circuit al prestării de servicii de culegere de date
statistice ce face obiectul contractului, de la culegerea datelor și până la predarea lor DTS-UJIR, și, în acest sens, să
semneze Angajamentul privind păstrarea confidențialității datelor, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă
din prezentul contract, odată cu încheierea prezentului contract;
h) să aibă o ținută decentă și un limbaj corespunzător, pe toată perioada de recenzare;
i) să se identifice prin prezentarea legitimației care le atestă calitatea, pe toată perioada de recenzare;
j) în cazul unor situații conflictuale sau al unor circumstanțe care prezintă un grad ridicat de periculozitate, să nu
reacționeze agresiv, ci să anunțe imediat poliția, apelând la numărul unic de urgență 112 și apoi, ierarhic, în structura
funcțională a recensământului;
k) să anunțe intenția de a renunța la calitatea sa, cu minimum două zile înainte de încetarea activității,
conducătorului UJIR din județul în care se află sectorul de recensământ;
l) să aibă în permanență asupra sa telefonul al cărui număr este indicat în prezentul contract pentru asigurarea
comunicării locale și ierarhice în structura funcțională a recensământului pentru soluționarea tuturor problemelor de
ordin metodologic sau organizatoric;
m) să îndeplinească obligațiile specifice corespunzătoare categoriei de personal de recensământ din care face parte,
prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul contract;
n) să respecte ritmul de recenzare stabilit de către Beneficiar și DTS-UJIR, respectiv minimum a noua parte din
dimensiunea sectorului de recensământ în fiecare săptămână;
o) să anunțe Beneficiarul și conducătorul UJIR, în scris și în prealabil, în cazul în care părăsește UAT-ul pentru o
durată mai mare de 48 de ore pe perioada recenzării, și să predea terminalul informatic către DTS-UJIR la aceeași
dată la care anunță Beneficiarul și conducătorul UJIR cu privire la părăsirea UAT-ului.
(2) Obligațiile personalului de recensământ privind utilizarea terminalului informatic - tableta și materialele conexe
sunt următoarele:
a) să preia de la DTS-UJIR terminalul informatic pe bază de proces-verbal, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa
nr. 3 care face parte integrantă din prezentul contract, respectiv tableta configurată pentru colectarea datelor
statistice, precum și materialele conexe;
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b) să utilizeze tableta exclusiv în derularea activităților necesare îndeplinirii prezentului contract, utilizarea acesteia
în interes personal fiind strict interzisă;
c) să nu șteargă aplicațiile configurate pe tabletă și să nu instaleze alte aplicații pe aceasta;
d) să se îngrijească de buna funcționare a tabletei, asigurând o maximă protecție a acesteia;
e) să anunțe, de urgență, pierderea, furtul sau constatarea unei disfuncționalități a tabletei, atât Beneficiarului, cât și
DTS-UJIR;
f) să restituie terminalul informatic - tableta și materialele conexe, în termen de maximum 5 zile de la încetarea
contractului, adică după finalizarea perioadei de recenzare, sub sancțiunea recuperării contravalorii acestora, în sumă
egală cu valoarea indicată de STS, sau, după caz, a reținerii sumei din prețul contractului;
g) în cazurile de încetare a contractului prevăzute la art. 7 lit. c)-e), să predea terminalul informatic - tableta și
materialele conexe, la sediul DTS-UJIR, în termen de 12 ore de la intervenirea respectivului caz de încetare;
h) să suporte toate costurile suplimentare, nejustificate, apărute în urma accesării altor servicii, în termen de 30 de
zile de la data emiterii facturii de către furnizorul de servicii;
i) să repare pe cheltuiala sa defecțiunile tabletei survenite din culpa sa ulterior primirii dispozitivului și să prezinte
DTS-UJIR garanția reparației;
j) să semneze un angajament de plată în situațiile de furt, pierdere a tabletei sau când, în cazul prevăzut la lit. i),
tableta nu mai poate fi reparată, prin care se obligă la plata pagubei respective.
 +  Articolul 5 Obligațiile Beneficiarului
Beneficiarul are următoarele obligații:
(în cazul UAT-urilor)
a) să sprijine UJIR în distribuirea materialelor de recensământ către personalul de recensământ;
b) să sprijine UJIR în colectarea, verificarea și returnarea, în termen de 15 zile după încheierea activităților de
colectare a datelor, a tuturor instrumentelor și a materialelor utilizate;
c) să organizeze instalarea unor posturi de lucru în spații special amenajate, cu echipamente puse la dispoziție de
UJIR, în scopul realizării autorecenzării asistate a populației, conform normelor stabilite de către UCIR;
d) să aprobe rapoartele de activitate întocmite de recenzorii-șefi, coordonatorii la nivel de municipiu, oraș, comună
și de sector al municipiului București, ce vor sta la baza plății conform machetelor stabilite de UCIR/UJIR;
e) să plătească personalul de recensământ din teritoriu pentru serviciile prestate, în conformitate cu prevederile art.
3;
f) să îndeplinească obligațiile ce îi revin potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, în calitate de plătitor de venit;
g) să asigure depozitarea și păstrarea în condiții corespunzătoare a materialelor de recensământ, precum și a altor
mijloace necesare desfășurării în bune condiții a lucrărilor de recensământ.
(în cazul DTS-urilor)
a) să distribuie materialele de recensământ către personalul de recensământ;
b) să colecteze și să verifice, în termen de 15 zile după încheierea activităților de colectare a datelor, toate
instrumentele și materialele utilizate;
c) să instruiască personalul de recensământ din teritoriu cu privire la colectarea datelor statistice, cu privire la
funcționarea aplicației de înregistrare a datelor instalată pe terminalul informatic, precum și cu privire la respectarea
dispozițiilor legale privind protecția informațiilor confidențiale;
d) să instruiască personalul de recensământ care colectează datele de la gospodării ale populației cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;
e) să recepționeze cantitativ și calitativ chestionarele cu datele statistice colectate în baza de date a recensământului;
f) să plătească personalul de recensământ din teritoriu pentru serviciile prestate, în conformitate cu prevederile art. 3;
g) să îndeplinească obligațiile ce îi revin, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările
ulterioare, în calitate de plătitor de venit;
h) să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal referitoare la o
persoană fizică identificată sau identificabilă împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării,
dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul
unor rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
 +  Articolul 6 Modificarea contractului
Modificarea ulterioară a clauzelor stipulate în contract sau completarea cu alte elemente secundare a acestuia se va
face cu acordul ambelor părți contractante, prin act adițional, încheiat în formă scrisă.
 +  Articolul 7 Încetarea contractului
Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) în cazul în care persoana care face parte din personalul de recensământ din teritoriu decedează sau devine, fără
culpa sa, incapabilă de a îndeplini obligațiile asumate prin prezentul contract;
b) de drept, la îndeplinirea integrală, exactă și la timp a obligațiilor asumate de părțile contractante;
c) prin acordul de voință scris al părților;
d) dacă persoana care face parte din personalul de recensământ din teritoriu săvârșește una dintre faptele care
constituie contravenții conform art. 54 alin. (1) lit. c) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020,
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aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2020, cu modificările și completările ulterioare;
e) prin denunțarea unilaterală de către una dintre părți, cu un preaviz de cel puțin două zile de la apariția unor
circumstanțe ce nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia, în conformitate cu prevederile art. 1.276 alin. (2)
din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.
 +  Articolul 8 Răspunderea părților și rezilierea contractului
(1) Beneficiarul este îndreptățit să treacă la executarea silită a obligației sau are dreptul să considere prezentul
contract reziliat de plin drept, cu daune-interese, în cazurile în care, fără justificare:
a) nu respectă ritmul de recenzare stabilit de către Beneficiar și DTS-UJIR, respectiv minimum a noua parte din
dimensiunea sectorului de recensământ în fiecare săptămână;
b) colectarea, transmiterea de date statistice și efectuarea corecțiilor nu se execută în modul convenit și în termenul
stabilit în acest sens de Beneficiar, persoana care face parte din personalul de recensământ din teritoriu nu remediază
lipsurile constatate și continuă să execute defectuos serviciile contractului;
c) nu se execută alte obligații ce revin personalului de recensământ din teritoriu potrivit legii sau în temeiul
prezentului contract.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), simpla neexecutare a obligațiilor corespunzătoare în termenul stabilit pentru
executare valorează punerea în întârziere a personalului de recensământ din teritoriu.
(3) În situația în care personalul de recensământ din teritoriu nu poate începe sau continua executarea contractului
din cauza neîndeplinirii fără justificare de către Beneficiar a propriilor obligații, personalul de recensământ din
teritoriu este îndreptățit să considere prezentul contract reziliat de plin drept.
(4) Beneficiarul nu răspunde patrimonial în cazul apariției uneia dintre situațiile următoare:
a) în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă, incluzând cheltuielile pe motive de sănătate;
b) pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiarului utilizat pentru executarea prezentului
contract;
c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terților sau Beneficiarului ori salariaților săi, ca urmare
a executării prezentului contract;
d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice în legătură cu
prezentul contract;
e) în cazul reținerii, dispunerii măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterii în judecată penală a
persoanei contractate ca personal de recensământ pe perioada prestării serviciilor care fac obiectul prezentului
contract, situații în care Beneficiarul are dreptul să considere prezentul contract reziliat de plin drept.
 +  Articolul 9 Datele cu caracter personal
Institutul Național de Statistică, direcțiile sale teritoriale, precum și unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de
operatori de date cu caracter personal, răspund pentru prelucrările efectuate, în conformitate cu Regulamentul (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 +  Articolul 10 Efecte
Încetarea sau rezilierea prezentului contract conform art. 7 și 8 nu produce efecte în privința prestațiilor executate.
 +  Articolul 11 Forța majoră și cazul fortuit
(1) În cazul apariției unei situații de forță majoră sau caz fortuit, părțile contractante sunt exonerate de răspundere,
termenele de realizare a obligațiilor decalându-se în mod corespunzător.
(2) Prin „forță majoră“ se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care este de
natură a exonera de răspundere partea care îl invocă.
(3) Prin „caz fortuit“ se înțelege evenimentul care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost
chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs, care este de natură a exonera de răspundere partea care îl
invocă, inclusiv deficiențele de natură tehnică care fac imposibilă prestarea serviciului contractat.
(4) În cazul forței majore este obligatorie notificarea apariției acesteia în termen de 24 de ore de la data nașterii unui
asemenea caz, urmată de rezilierea imediată de drept a contractului, în termen de maximum 48 de ore de la aceeași
dată.
(5) În situația cazului fortuit este obligatorie transmiterea unei notificări în termen de 24 de ore de la data nașterii
acestuia, urmată de rezilierea imediată de drept a contractului, în termen de maximum 48 de ore de la aceeași dată.
(6) În cazul apariției unei situații de forță majoră sau unui caz fortuit, părțile contractante se obligă să depună
diligențele necesare în vederea diminuării efectelor produse de un asemenea eveniment.
 +  Articolul 12 Litigii
Orice neînțelegere între părțile contractante cu privire la îndeplinirea prezentului contract se va rezolva pe cale
amiabilă. În caz contrar, oricare dintre părți poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța competentă.
 +  Articolul 13 Comunicări
Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, se poate face în scris, prin telefon, fax
sau e-mail, dar numai la adresele și numerele prevăzute în prezentul contract.
Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Beneficiar,

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229214
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..........................
(Se trece, în clar, denumirea: recenzor pentru autorecenzare asistată, recenzor, recenzor-șef, coordonator la nivel de
municipiu, oraș, comună și de sector al municipiului București, coordonator la nivel de județ, recenzori pentru
recensământul de probă, recenzor pentru cercetarea statistică postrecensământ.) .................
..................................


