




BIBLIOGRAFIA – TEMATICA

STARE CIVILĂ

1.Constituţia României*;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI -a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ*;

3.Ordonanţa  Guvernului  nr.  137/2000  privind  prevenirea  şi  sancţionarea  tuturor  formelor  de
discriminare*;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi barbaţi *;

5.Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă*;

6.Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a
dispoziţiilor în materie de stare civilă*;

7.Hotărârea  Guvernului  nr.  727/2013  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  de  punere  în
aplicarea a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de stare civilă referitoare la
eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976*;

8.Ordonanţa Guvernului  nr.  41/2003 privind dobândirea  şi  schimbarea  pe cale  administrativă  a
numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare*;

9.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind actele de identitate ale cetăţenilor români*;

10.Legea nr. 14/2018 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate
ale cetăţenilor români.*

*Candidatii  vor  avea  in  vedere  la  studierea  actelor  normative  din  bibliografie  inclusiv
republicarile, modificarile si completarile acestora la zi.



ATRIBUTII  PRINCIPALE  ALE  FUNCŢIEI  PUBLICE  TEMPORAR  VACANTE  –  INSPECTOR,  CLASA  I,  GRAD
PROFESIONAL ASISTENT – STARE CIVILĂ
- intocmeste , la cerere  sau din oficiu  - potrivit legii -  acte de nastere , de casatorie si de deces si 
elibereaza  certificate doveditoare ;
- inscrie  mentiuni,  in conditiile legii,  pe marginea actelor  de stare civila  aflate in pastrare  si 
trimite comunicari de mentiuni  pentru  inscriere in registrele, exemplarul I sau II, dupa caz;
- elibereaza  extrase  de pe actele de stare civila, la cererea autoritatilor  publice, precum si 
dovezi  privind inregistrarea unui act de stare civila, la cererea  persoanelor fizice indreptatite;
- trimite  formatiunilor de evidenta a populatiei , pana la data de 5  a lunii urmatoare  inregistrarii, comunicarile nominale  pentru

nascutii vii ,cetateni romani, ori cu privire la  modificarile intervenite  in statutul civil al persoanelor  in varsta de 0 – 14 ani,
certificatele anulate la completare ,precum si actele de indentitate ( adeverinte ,  buletine ori carti de  identitate ) ale persoanelor
decedate  ori declaratiile  din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut  acte de  identitate;

- intocmeste  buletinele statistice de nastere, de casatorie  si de deces, in conformitate cu normele Comisiei Nationale  pentru
Statistica; 

- atribuie codul numeric personal, pe baza listelor  de coduri  precalculate, pe care le arhiveaza   si le pastreaza  in conditii
depline de securitate;

- propune anual  necesarul de registre, certificate de  stare civila, formulare, imprimate  auxiliare  si cerneala speciala, pentru anul
urmator, si il comunica  serviciului de specialitate  din cadrul Consiliului  judetean  Ialomita;

- ia  masuri   de  reconstituire  sau  intocmire  ulterioara   a  actelor  de stare  civila,  in  cazurile  prevazute de  lege,intocmeste
documentatia privind rectificarea actelor de stare civila,transcrierea actelor de stare civia ;

- inainteaza  la Consiliul judetean  exemplarul II  al  registrelor  de stare civila, in termen de 30 de zile de la data  cand toate
filele din registru au fost  completate, dupa ce au fost operate  toate mentiunile din  exemplarul I;
- intocmeste si depune dosare si state de plata pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului ;  

-intocmeste  dosare le privind Livretul de familie si elibereaza Livretul persoanelor indreptatite ;
-operează în aplicația registrului electoral la nivelul unității administrativ teritoriale Scânteia, județul Ialomița ;
-  efectueaza  inregistrarea   corespondentei adresate  Primariei comunei  Scânteia,
 Consiliului local , Primarului localitatii  ,   in Registrul general de intrare – iesire  si   pe baza repartizarii facute de primar si
secretar ,  se  transmite  sub semnatura personalului  de  specialitate  in vederea rezolvarii ;
- asigură primirea, înregistrarea, verificarea şi  soluţionarea în termen a petiţiilor, scrisorilor şi sesizărilor cetăţenilor si a asociaţiilor
legal constituite ale acestora, transmiterea răspunsului către petiţionari, direcţionarea, în termenul legal, a petiţiilor greşit îndreptate,
către autorităţile şi instituţiile publice în a căror competenţă intră soluţionarea problemelor semnalate şi clasarea petiţiilor anonime şi
petiţiilor primite de la acelaşi petiţionar şi cu acelaşi conţinut, după expedierea răspunsului la petiţia iniţială;
asigură primirea, înregistrarea şi gestionarea corespondenţei;
-înregistrează documentele emise de autoritate şi le transmite celor vizaţi;
-asigură reprezentarea fiecărui compartiment din cadrul Instituţiei Primarului, prin funcţionari publici care primesc, verifică cereri şi
dau informaţii cetăţenilor;
-are obligaţia să precizeze, pentru informaţiile solicitate verbal, condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes
public şi poate furniza pe loc informaţiile solicitate;
-asigură gestiunea ştampilelor şi sigiliilor folosite în cadrul instituţiei;
-precizează  solicitanţilor  procedura  în  care  are  loc  accesul  la  informaţiile  publice,  primeşte  solicitările  scrise  cu  privire  la
informaţiile de interes public, îndreaptă cererea către compartimentul în a cărei competenţă se află informaţia solicitată şi răspunde,
în termenele prevăzute de lege, la cererile de informaţie publică făcute de către cetăţeni ;
-stabileşte  proceduri  standard  pentru  circuitul  optim  al  informaţiilor  publice,  face  propuneri  de  simplificare  a  circuitului
documentelor şi de reducere a termenelor de realizare şi asigură formularele – tip pentru relaţia cu publicul;
-asigură  programarea  la  audienţele  acordate  de  Primar,  Viceprimar  şi  Secretar  a  cetăţenilor,  a  agenţilor  economici  şi  a
reprezentanţilor diferitelor instituţii particulare sau autorităţi publice, prin întocmirea notelor de audiere;
-prezintă notele de audiere compartimentelor, în vederea informării asupra problemelor semnalate de petenţi şi asigură asistenţa la
audienţe, ţinând evidenţa acestora;
-repartizează, pe compartimente de specialitate toate reclamaţiile şi sesizările primite de la cetăţeni sau de la Consiliul local, care nu
trec prin Registratura Generală;
-primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa reclamaţiilor şi sesizărilor primite prin linia telefonică a primăriei;
- asigură îmbunătăţirea comunicării dintre cetăţeni şi autoritatea pe care o reprezintă, prin procesarea şi actualizarea permanentă a
bazei de date şi îmbunătăţirea comunicării interne, diversificarea suportului pe care sunt disponibile informaţiile de interes public;
- răspunde de întreţinerea şi actualizarea paginii de Internet a Comunei Scânteia şi de organizarea şi funcţionarea punctului de
documentare şi informare;
-întocmeşte sinteze, rapoarte, informări solicitate de către Primarul comunei Scânteia cu privire la activitatea de informare si relaţii
cu publicul;
- întreţine informaţiile existente în pagina de web a Comunei Scânteia;
- asigură  formulare  –  tip  pentru  solicitarea  de  informaţii  de  interes  public,  autorizaţii,  certificate  şi  altele  specifice  activităţii
Comunei Scânteia;
-predă şi clasează corespondenţa generală primită de Comuna Scânteia, asigură expedierea în termen legal  a corespondenţei către
persoanele  fizice  şi  juridice  şi  gestionează  timbrele  achiziţionate  în  vederea  expedierii  corespondenţei,  prin  decontare  la
contabilitate; 
-propune alocarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate desfăşurării şi perfecţionării activităţii proprii;
-ţine evidenţa sigiliilor, ştampilelor şi parafelor instituţiei;
- arhivează documentele produse conform nomenclatorului arhivistic.



Anexa  nr.1

Denumire angajator
Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)
Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Nr.de înregistrare
Data înregistrării

    ADEVERINŢĂ

Prin  prezenta  se  atestă  faptul  că  dl/d-na...............................,  posesor  al  B.I./C.I.........................,
seria..................,  nr..................,  CNP.................................,  a  fost/este  angajatul  ......................,  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 de 1........................................

Pentru  exercitarea  atribuţiilor  stabilite  în  fişa  postului  aferentă  contractului  individual  de  muncă/actului
administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel .2..................... , în specialitatea.......................

Pe  durata  executării  contractului  individual  de  muncă/raporturilor  de  serviciu,  dl./d-
na............................................. 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 

În perioada lucrată a avut..........................zile de concediu fără plată. 
În perioada lucrată, d-lui/d-nei................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/ i s-a

aplicat sancţiunea disicplinară................................. 
 

 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 

1  - prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii
2   -  se va indica nivelul de studii (mediu /superior)
3  - persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii   


