
 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

                                      

ANUNT SITE/AVIZIER 

In conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020, 

Primăria oraşului Isaccea, judeţul Tulcea 

 

        Organizează concurs pentru  ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad 

profesional asistent,8 ore/zi, pe perioada nedeterminata, Compartiment Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidenta a Persoanelor  din cadrul Primăriei orașului Isaccea, județul Tulcea. 

         

        Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, str. 1 

Decembrie, nr.25, Sala de Consiliu-etaj 1, camera 105. în data de 04.02.2022, ora 09,00 – proba 

scrisă,  interviul va fi organizat in conformitate cu prevederile art.56 din H.G.nr.611/2008. 

       

       Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 03.01.2022-25.01.2022 (ora 15). 

       Selectia dosarelor va avea loc in perioada: 26.01.2022-01.02.2022. 

        

       Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art.3 din H.G. 

nr.286/2011, precum și  următoarele cerințe/competențe specifice:  

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniul 

stiinte juridice, administratie publica, administratie europeana, stiinte economice sau 

stiinte ingineresti; 

- Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.465, alin.1 

coroborat cu art.613 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu exceptia 

avizului psihologic; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante 

de consilier, clasa I, gradul profesional asistent: minimum 1 an.  

 

 

             La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc  condițiile legale și condițiile 

specifice de recrutare și al căror dosar este întocmit și depus în termen. 

 Dupa încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare nu se vor mai primi 

documente în vederea completarii acestora, cu excepția situațiilor in care candidații au depus în 

termen declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că nu au antecedente penale, caz în 

care cazierul judiciar,în original, va fi depus cel târziu până la data probei interviului.  

 Dupa depunerea dosarelor de candidat, comisia de concurs va verifica corectitudinea 

întocmirii dosarelor candidaților,respectiv îndeplinirea de către aceștia a condițiilor de 

participare la concurs. 

 Comunicarea  rezultatelor la selecția dosarelor se face prin mențiunea admis/respins iar la 

probele urmatoare prin acordare de punctaj cu mentiunea admis/respins, cu afisare la avizierul 

institutiei si pe pagina oficiala www.isaccea.ro, in termenele prevazute conform Calendarului de 

desfasurare al concursului, anexa la prezenta. 

ROMÂNIA 

ORAŞ ISACCEA 

JUDEŢUL TULCEA 

 
                        Str. 1 Decembrie ,Nr .25 , Tel. 0240/506600, Fax 0240/506623 

               E-mail : secretariatisaccea@gmail.com; www.isaccea.ro 

                                                  resurseumaneisaccea@gmail.com 
 

http://www.isaccea.ro/
http://www.isaccea.ro/


 Dupa afisarea la fiecare din etapale concursului, candidații nemultumiti de rezultate pot 

depune contestatie in termenul prevazut in calendar. 

 Tematica/Bibiografia este parte componenta a prezentului anunt. 

 In cadrul probei scrise se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului. 

            In cadrul interviului se testeaza cunostintele teoretice pe baza bibliografiei, abilitatile,  

aptitudinile si motivatia candidatilor si se va desfasura conform unui plan stabilit de comisia de 

concurs care va include urmatoarele criterii de evaluare: cunostinte teoretice si abilitati practice 

impuse de functie,capacitatea de analiza si sinteza,comportamentul in situatii de criza, initiativa 

si creativitate. 

 

          Dosarele de inscriere la concurs se depun in termenul precizat mai sus la sediul Primariei 

orasului Isaccea, str. 1 Decembrie, nr.25, judetul Tulcea (ghiseul unic-parter) si trebuie sa 

contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 alin.(1) H.G. nr.611/2008, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare;(Anexa nr.1) 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae în format Europass; 

h) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de 

lucrator al securitatii sau colaborator al acesteia; 

           Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea.  

           Modelul orientativ al adeverintei mentionate la pct.d) este prevazut in Anexa nr.2. 

Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut in anexa nr.2 trebuie sa cuprinda elemente 

similar celor prevazute in anexa nr.2 si din care sa rezulte cel putin urmatoarele 

informatii:functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 

acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum 

si vechimea in specialitatea studiilor. 

 

           Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele 

emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stability de Ministerul Sanatatii Publice. 

          Copiile de pe actele prevazute se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele 

originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de 

concurs, cu exceptia actului de identitate. 

         La data depunerii dosarului, cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declarartie pe propria 

raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat 

expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia 

publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe 

tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub 

sanctiunea neemiterii actului administrative de numire. In situatia in care candidatul solicita 

expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia 

publica competent, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate 

la nivel institutional. 



           Formularul de inscriere prevazut in anexa nr.1 se pune la dispozitie candidatilor de catre 

autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina 

de internet a acesteia in format deschis, editabil, in cadrul sectiunii dedicate publicitatii 

concursului, precum si la sediu, in locul special amenajat pentru desfasurarea de activitati de 

informare si relatii publice, in format letric. 

           Vor fi avute in vedere formele actelor normative modificate si actualizate pana la data de 

04.02.2022. 

           

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de reprezentantul Compartimentului 

Resurse Umane, Salarizare, Autoritate Tutelară –telefon: 0240/506600. 

       Anexe la prezentul anunt : 

- Cerere participare concurs – model( Anexa 1); 

- Model adeverinta de vechime (Anexa 2) 

- Declaratie pe propria răspundere privind antecedentele penale (Anexa 3) 

- Calendarul desfășurării concursului (Anexa 4) 

- Bibliografia concursului (Anexa 5) 

- Fisa post (Anexa 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                        Anexa nr.1 

 

                                    

 

                                     CERERE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

  

Subsemnatul(a)_______________, fiul(fiica) lui _____________ și al (a)__________________, 

născut(ă) la data de __________, în localitatea _______________, 

județul___________,cetățenia_________________,posesor/posesoare al/a cărții de identitate 

seria____, nr.____, eliberată de __________________, la data de _______________, cu 

domiciliul în localitatea______________,județul_____________, 

str.______________,nr.__,bl.___, sc.___, et.__, ap.___, vă rog să aprobați înscrierea la concursul 

organizat pentru  ocuparea funcției publice vacante  de consilier, clasa I, grad profesional 

asistent, 8 ore/zi, pe perioada nedeterminata, Compartiment Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenta a Persoanelor din cadrul Primăriei orașului Isaccea, județul Tulcea. 

Am luat cunoștință de condițiile de selecționare și participare la concurs. 

Sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu 

prevederile legislației aplicabile domeniului de protecție a datelor cu caracter personal.  

 

Semnătura       Data 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                   Anexa nr.2 
                                           ADEVERINŢĂ 

 

         Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna __________________________________, 

posesor/posesoare al B.I./C.I. seria ____, nr. ______________, CNP _________________, a 

fost/este angajatul/angajata ____________________________, în baza actului administrativ de 

numire nr. _____/contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de _____ 

ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a 

salariaţilor cu nr. _____/________________, în funcţia/meseria/ocupaţia de1 

___________________. 

        Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de 

muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2 ______________, în 

specialitatea _______________________________________. 

         Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna 

_____________________________________ a dobândit: 

- vechime în muncă: ______ ani ______ luni _____ zile; 

- vechime în specialitatea studiilor: _____ ani ______ luni ______ zile. 

         Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit 

următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de 

muncă/raporturilor de serviciu): 

 

Nr. 

crt. 

Mutaţia 

intervenită 
Data 

Meseria/Funcţia/Ocupaţia cu 

indicarea clasei/gradaţiei 

profesionale 

Nr. şi data actului 

pe baza căruia se 

face înscrierea şi 

temeiul legal 

Salariul  

           

      

      

      

      

        În perioada lucrată a avut ____ zile de concediu medical şi ____ concediu fără plată. 

        În perioada lucrată, dlui/dnei ____________________________________ nu i s-a aplicat 

nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară _____________. 

        Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele 

cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete. 

 

Data 

_______________ 

Numele şi prenumele reprezentantului legal al 

angajatorului3 

_______________________ 

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului 

________________________ 

Ştampila angajatorului 

________________________ 
1Prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc 

funcţii. 
2Se va indica nivelul de studii (mediu/superior). 
3Persoana care potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă 

angajatorul în relaţiile cu terţii. 

 



 

 

                                                                                                                                   Anexa nr.3 

 

DECLARAŢIE pe propria răspundere privind antecedentele penale 

 

 

Subsemnatul(a)_______________, fiul(fiica) lui _____________ și al 

(a)__________________, născut(ă) la data de __________, în localitatea _______________, 

județul___________,cetățenia_________________,posesor/posesoare al/a cărții de identitate 

seria____, nr.____, eliberată de __________________, la data de _______________, cu 

domiciliul în localitatea______________,județul_____________, 

str.______________,nr.__,bl.___, sc.___, et.__, ap.___,cunoscând prevederile art. 326 din Codul 

Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că nu am antecedente penale şi nu 

fac obiectul nici unei proceduri de cercetare sau de urmărire penală . 

 Notă: În situaţia în care, în urma selecţiei dosarelor, sunt declarat/ă admis/ă pentru 

susţinerea concursului, mă oblig să depun cazierul judiciar în original la dosarul de concurs, până 

cel târziu la data desfăşurării primei probe a concursului, respectiv data de 04.02.2022(proba 

scrisă). 

 

 

 

Semnătura       Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 Anexa nr.4 

 

CALENDAR  

de organizare şi desfăşurare a concursului pentru  ocuparea funcției publice vacante  de 

consilier, clasa I, grad profesional asistent, 8 ore/zi, pe perioada nedeterminata, 

Compartiment Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din cadrul 

Primăriei orașului Isaccea, județul Tulcea 

 

ACTIVITATE DATA 

Publicare anunt 03.01.2022 

Depunere dosare candidati 03.01.2022-25.01.2022 

Selectia dosarelor de concurs  26.01.2022-01.02.2022 

Depunere eventuale contestatii selectie dosare 02.02.2022 

Solutionare eventuale contestatii selectie 

dosare 

03.02.2022 

Proba scrisă 04.02.2022 

Afisare rezultat proba scrisă  07.02.2022 

Depunere eventuale contestatii proba scrisă 08.02.2022 

Solutionare eventuale contestatii proba scrisă  09.02.2022 

Interviul 10.02.2022 

Depunere eventuale contestatii proba interviu 11.02.2022 

Solutionare eventuale contestatii interviu 14.02.2022 

Afisare rezultate finale 15.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                       

 



                     Anexa nr.5 

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA  

pentru  ocuparea funcției publice vacante  de consilier, clasa I, grad profesional asistent, 8 

ore/zi, pe perioada nedeterminata, Compartiment Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenta a Persoanelor din cadrul Primăriei orașului Isaccea, județul Tulcea 

 

 

 Bibliografie generala: 

 

- Constitutia Romaniei, republicata; 

- Titlul I si II ape partii a VI-a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 Bibliografie specifica: 

 

-  Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila-Republicare; 

            -  Hotararea nr.64/2011- pentru aprobarea Metodologiei cu privire la   aplicarea unitara a                  

dispozitiilor in materie de stare civila; 

          -  Legea nr.287/2009 privind Codul Civil- Republicare ( art.408- art.507) 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                              Anexa nr.6 

 

Atributiile prevazute in fisa postului: 

 

 

FIŞA POSTULUI 

Nr. 

 

Informaţii generale privind postul 

1. Denumirea postului : Consilier 

2. Nivelul postului : de executie 

3. Scopul principal al postului: activitatea de stare civila 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului2) 

1. Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniul 

stiinte juridice, administratie publica, administratie europeana, stiinte economice 

2. Perfecţionări (specializări):  

3. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare Microsoft Office,program gestiune 

documente. 

4. Limbi străine3) (necesitate şi nivel4) de cunoaştere): engleza-citit-nivel mediu;scris-nivel mediu;vorbit-nivel 

mediu. 

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: de abordare a unei atitudini pozitive față de ideile noi; inventivitate în 

găsirea unor căi de optimizare a activității desfășurate; corectitudine în luarea deciziilor; capacitatea de a interpreta 

un volum mare de informaţii, de a identifica şi de a valorifica constantele şi elementele noi, de a selecta aspectele 

esenţiale; atitudine conciliantă și respectuoasă față de colegi; punctualitate, conștiinciozitate, răbdare și amabilitate în 

contactul cu publicul. 

6. Cerinţe specifice5): delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții 

7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): nu este cazul  

Atribuţiile postului6): 

- păstrează, ţine evidenţa registrelor de stare civilă făcându-se în acestea menţiunile privind căsătoria,  

 divorţul, decesul, înfierea, recunoaşterea, stabilirea filiaţiei, cele referitoare la schimbarea numelui şi 

prenumelui, precum şi menţiunile de rectificare, completare, anularea unor acte de stare civilă dispusă prin 

hotărâre judecătorească; 

- întocmeşte şi eliberează extrase pentru uzul oficial al organelor de stat de pe registrele pe care le are în 

păstrare şi trimite la cererea organelor în drept,   copii de pe actele de stare civilă pentru uz intern; 

- iniţiază acţiuni pentru rectificarea actelor de stare civilă din exemplarul 1 atunci când se constată greşeli în 

completarea actelor sau neconcordanţa cu exemplarul 2 care se păstrează la Consiliul judeţean Tulcea; 

- asigură coordonarea şi aplicarea dispoziţiilor legale privind faptele şi actele de stare civilă; 

- gestionează certificatele de stare civilă şi celelalte imprimate cu regim special folosite în acest domeniu de 

activitate; 

- întocmesc, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie si de deces, în   dublu exemplar, 

şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare privind  actele şi faptele de stare civilă 

înregistrate; 

- înscriu menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimit comunicări de menţiuni pentru 

înscriere în registrele de stare civilă - exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condiţiile legii; 

- eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă,dovezile cuprind, 

după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă; 

- trimit structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea 

administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor 

intervenite în statutul civil,comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la 

modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori 

declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/usser/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68268/00138553.HTML%23%23
file:///C:/Documents%20and%20Settings/usser/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68268/00138553.HTML%23%23
file:///C:/Documents%20and%20Settings/usser/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68268/00138553.HTML%23%23
file:///C:/Documents%20and%20Settings/usser/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68268/00138553.HTML%23%23
file:///C:/Documents%20and%20Settings/usser/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68268/00138553.HTML%23%23


evidenţă apersoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de ultimul loc de domiciliu; 

- trimit centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă 

militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor; 

- trimit structurilor de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P, la care este arondată unitatea administrativ-

teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare; 

- întocmesc  buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului 

Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană 

de Statistică sau a municipiului Bucureşti; 

- atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe 

care le păstrează şi le arhivează în condiţii de deplină securitate; 

- propun necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, 

pentru anul următor, şi îl comunică anual structurii de stare civilă din cadrul D.P.C.J.E.P.; 

- reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse  parţial sau total , prin copierea textului din 

exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei; 

- primesc cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în motivare, pentru 

a fi transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială; 

- primesc cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al 

persoanei, determinate de divorţ, adopţie,schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce 

susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor 

corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării; 

- primesc cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de 

actele ce le susţin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care 

îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către D.P.C.J.E.P. în 

coordonarea cărora se află; 

- primesc cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmesc documentaţia şi 

referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau 

respingere, cu avizul prealabil al D.P.C.J.E.P.; 

- înaintează D.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când 

toate filele din registru au fost completate, după ce au  fost operate toate menţiunile din registrul de stare 

civilă - exemplarul I; 

- sesizează imediat D.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., în cazul pierderii sau furtului unor documente 

de stare civilă cu regim special. 

- eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare 

reîntregirii familiei aflate în străinătate; 

- efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare 

civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România; 

- efectuează verificări şi întocmesc referate cu propuneri în vederea avizării de  către D.P.C.J.E.P. a 

cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, precum şi a 

cererilor de rectificare a actelor de stare civilă; 

- efectuează verificări şi întocmesc referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, 

modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, 

declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii;  

- înscriu în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la 

cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul 

D.P.C.J.E.P; 

- efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă; 

- colaborează cu direcţiile de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi cu maternităţile pentru prevenirea 

cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi 

a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă; 

- colaborează cu unităţile sanitare, Direcţia Generală Protecţia Copilului, denumită în continuare D.G.P.C, şi 

reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială, denumit în continuare S.P.A.S., şi unităţile de poliţie, 

după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe 

linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, 

până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu 

identitate necunoscută; 

- transmit lunar la D.P.C.J.E.P. situaţia indicatorilor specifici; 
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- transmit semestrial la D.P.C.J.E.P. situaţia căsătoriilor mixte; 

- asigură activitatea de informare a cetăţenilor în problemele de stare civilă; 

- întocmeşte la cerere anexa nr.24 – deschiderea procedurii succesorale; 

- asigură, întreţine sistemul de calcul aflat în dotare; 

Atribuții generale: 

1.Utilizează în mod corespunzător aplicaţia informatică Doc Manager – secţiunea Registratură – cu respectarea 

termenelor de soluţionare şi/sau răspuns în ceea ce priveşte documentele care îi sunt repartizate spre rezolvare. 

Respectă legenda de culori din cadrul aplicaţiei în funcţie de starea documentelor şi modul de rezolvare al acestuia, 

având totodată obligaţia de a ataşa fiecărui document de rezolvat, inclusiv celui din oficiu, solicitarea, soluţionarea 

şi/sau răspunsul în format electronic (scanat), acolo unde se impune această operaţiune. 

2.Răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei în cadrul serviciului. 

3.Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, utilizarea internetului, etc.). 

4.Are obligația să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, 

informațiile sau documentele de care ia cunoștiință în exercitarea funcției publice/contractuale, în condițiile legii, cu 

excepția informațiilor de interes public. 

5.În exercitarea profesiei și în legătura cu aceasta, este independent profesional și nu poate fi supus nici unei 

îngrădiri sau presiuni de orice tip, fiind protejat de lege împotriva acestora. 

6.Neîndeplinirea întocmai şi la timp a sarcinilor prevăzute în prezenta fişă a postului atrage 

 după sine, în funcţie de gravitate sau consecinţe, răspunderea administrativă, civilă sau penală. 

7.Pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti 

 definitive şi irevocabile, funcţionarul public va fi obligat la plata daunelor, solidar cu instituția. 

8.Răspunde și urmărește îndeplinirea dispozițiilor primarului și a hotărârilor consiliului local și a altor acte normative 

cu privire la activitatea serviciului. 

 9.Respectă toate obligațiile/îndatoririle ce rezultă din O.U.G. nr.57/2019, Regulamentul de Ordine Interioară, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare.  

10.Are obligația respectării întocmai a regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, stabilite 

potrivit legii și procedurilor interne. 

11.Are obligația respectării prevederilor perfecționării continue a cunoștințelor profesionale. 

12.Răspunde de respectarea măsurilor în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul situațiilor de 

urgență conform prevederilor legale, a fișelor de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă, a 

dispozițiilor primarului, hotărârilor de consiliu local. 

13.Contribuie la elaborarea, dezvoltarea și actualizarea procedurilor specifice de lucru. 

14.În cazul în care identifică un risc, completează și transmite formularul de alertă de risc responsabilului cu riscurile 

15.În cazul în care identifică o neregulă, completează și transmite formularul de alertă nereguli responsabilului cu 

neregulile. 

16.Aplică politica de siguranță a datelor la nivelul compartimentului/serviciului.  

17.Asigură arhivarea documentelor create, în conformitate cu dispozițiile legale și a nomenclatorului arhivistic și 

păstrarea inventarelor arhivistice și a proceselor verbale de predare-primire, după caz. Predarea la arhiva instituției 

va avea loc în primul trimestru al anului pentru documentele create/elaborate cu un an anterior celui predării.  

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 

1. Denumire:consilier 

2. Clasa.I 

3. Gradul profesional7) asistent 

4. Vechimea în specialitate necesară:minim 1 an 

Sfera relaţională a titularului postului 

1. Sfera relaţională internă: 

a) Relaţii ierarhice: 

- subordonat faţă de:  Primar 
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- superior pentru: nu este cazul 

b) Relaţii funcţionale:cu toate compartimentele și serviciile din instituţie; cu comisiile de specialitate ale Consiliului 

Local 

c) Relaţii de control: nu este cazul 

d) Relaţii de reprezentare: probleme stare civila 

2. Sfera relaţională externă: 

a) cu autorităţi şi instituţii publice:din localitate, judeţ, ţară 

b) cu organizaţii internaţionale:dacă este cazul 

c) cu persoane juridice private:din localitate, judeţ, ţară 

3. Limite de competenţă8): salariatul acţionează numai în baza atribuţiilor stabilite prin fişa postului sau a 

dispoziţiilor superiorului ierarhic 

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: pentru asigurarea continuităţii activităţii din cadrul compartimentului este 

înlocuit/ă, în perioada în care lipseşte de către............. Nu va lipsi din instituţie în aceeaşi perioadă cu persoanele care 

o înlocuiesc (concediu, învoiri, etc.).Concediile şi învoirile se vor acorda astfel încât să se asigure continuitatea 

activităţii compartimentului, numai cu aprobarea conducătorului unităţii. 
__________ 
1) Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Se va 

semna de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice şi se va ştampila în mod 

obligatoriu. 
2) Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la 

nivelul autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare. 
3) Dacă este cazul. 
4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" şi "vorbit", după cum urmează: 

"cunoştinţe de bază", "nivel mediu", "nivel avansat". 
5) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program 

prelungit în anumite condiţii. 
6) Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în 

concordanţă cu specificul funcţiei publice corespunzătoare postului. 
7) Se stabileşte potrivit prevederilor legale. 
8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor 

care îi revin. 

Întocmit de9): 

1. Numele şi prenumele: 

2. Funcţia publică de conducere.: 

3. Semnătura............................................................................................................... 

4. Data întocmirii.: 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 

1. Numele şi prenumele. 

2. Semnătura................................................................................................................ 

3. Data  

Contrasemnează10): 

1. Numele şi prenumele 

2. Funcţia. 

3. Semnătura.................................................................................................................. 

4. Data. 
9) Se întocmeşte de către persoana care are calitatea de evaluator al titularului postului, potrivit 

prevederilor art. 623 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu excepţia situaţiei în care calitatea de evaluator revine, potrivit legii, conducătorului 

autorităţii sau instituţiei publice. În acest caz, prin act administrativ al conducătorului autorităţii 

sau instituţiei publice, se desemnează persoana care ocupă funcţia de conducere imediat 

inferioară să întocmească şi să semneze fişa postului pentru funcţionarii publici prevăzuţi la art. 
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623 alin. (1) lit. d) şi e) şi, după caz, la lit. f) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, dacă prin reglementări cu caracter special nu se prevede altfel.  
10) Se semnează de către persoana care are calitatea de contrasemnatar, potrivit prevederilor art. 

624 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

excepţia situaţiei în care calitatea de contrasemnatar revine, potrivit legii, conducătorului 

autorităţii sau instituţiei publice. În acest caz, precum şi în situaţia prevăzută la art. 624 alin. (2) 

din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fişa postului nu se 

contrasemnează. 
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