
ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE

ORAŞUL TĂŞNAD
PRIMĂRIA

ANUNT CONCURS

Primaria orasului Tasnad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei
funcţii publice de execuţie vacante de referent, cls III, grad profesional superior
din cadrul compartimentului de evidenta a apersoanei,stare civila al Aparatului
de Specialitate a Primarului oras Tasnad, judetul Satu Mare - perioada
nedeterminata .
. Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: Condiţiile prevăzute de
art.465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şipsihologic să exercite o funcţie

publică;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege

pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea

funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu,
infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de falsori a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenitr eabilitarea, amnistia
post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fostinterzis dreptul de a ocupa o funcţie public sau de a exercita
profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre
judecătorească definitivă, în condiţiile legii;



j) nu a fost destituită dintr-o funcţie public sau nu i-a încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile
prevăzute de legislaţia specifică
Condiţii de participare la concurs:

- studii necesare: studii liceale, respectiv studii medii liceale absolvite cu
diploma de bacalaureat
-Vechirne in specialitatea studiilor - minim 7 ani.
DOSARUL DE CONCURS:
a). formularul de înscriere - se pune la dispozitie de catre biroul rei. cu
publicul.

b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă

efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul

administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice, după caz;-

j) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator
pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului,'

h) cazierul judiciar,'
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea

sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
(JI\1) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. j) este

prevăzut în anexa nr. 2D. (Modelul de adeverinta se pune la dispozitie de catre
Biroul relatii cu publicul)

(jI\2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (JI\1)
trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din
care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile
ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora,
temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum
şi vechimea în specialitatea studiilor.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute): se prezintă în copii legalizate sau însoţite
de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul



de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la
lit. c), care se poate transmite şi în format electronic,

(4) Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria
răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care
nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la
autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării
concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub
sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care
candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct
de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul

judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Concursul se va organiza la sediul Primariei orasului Tasnad, judetul Satu Mare,
in data de 26.03.2020, orele 12,00 - proba scrisa;
Interviul se sustine de regula in termen de 5 zile lucratoare de la sustinerea
probei scrise;( data se va anunta ulterior)
Dosarele se vor depune în perioada 25.02.2020-16.03.2020 la sediul Primariei
Tasnad, judetul Satu Mare;
Selecţia dosarelor se va face in maxim 5 zile lucratoare de la expirarea
termenului de depunere a dosarelor
Date de contact:Primaria oras Tasnad tel 02611825860
Bibliografie
1. -Constitutia Romaniei;
2.0UG nr.57120 19 privind Codul administrativ, cu modificarile si compeltarile
ulterioare:-Partea a III-a. Administratia publica locala
Titlul III. Regimul general al autonomiei locale.
Titlul IV. Unitati adminsitrativ-teritoriale in Romania
Titlu V. Autoritatile administratiei publice locale:Cap I,II,III,IV,VIII:
Titlul VI.Mandatul de ales local:
- Partea a VI-a. Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile
personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului
platit din fonduri publice.
Titlul II. Statutul functionarilor publici: Cap.II,IV(Sectiunea l,a 2-a,a 3-
a)V,VI,VII,VIII,IX,X(Sectiunea l,a 2-a,a 3-a a 4-a)

. 3.0rdonanţa nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările si
completările ulterioare;



4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 9712005 privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

5.. Hotărâre a Guvernului României nr. 137512006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, modificată şi
completată.
6. Legea 119/ 1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare;
7. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea
unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.
Notă: Orice referire la forma republicată indică ultima republicare din
Monitorul Oficial, urmată sau nu de modificări şi completări ulterioare, în
vigoare la data concursului.
Fisa postului:

Atribuţiile postului de referent superior din cadrul Compartimentului
Evidenţa Persoanelor si stare civila

1. Răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin din funcţia
publică pe care o deţine, precum şi a atribuţiilor ce îi sunt delegate;

2. Are obligaţia să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici;

3. Are obligaţia să păstreze secretul de serviciu precum şi confidenţialitatea în
legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în
exercitarea funcţiei publice, în codiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes
public;

4. Are obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici,
lucrările repartizate;

5. Soluţionează conform metodologiei de lucru cereri pentru eliberarea actelor
de identitate pentru cazurile prevăzute la art. 18 alin. 1 lit. a- k din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 9712005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări
prin legea nr. 290/2005 precum şi în cazuri de eliberare a primului act de
identitate după împlinirea vârstei de 18 ani, dobândirea/redobândirea cetăţeniei
române şi de schimbare a domiciliului din străinătate în România desfăşurând
activităţi pentru eliberarea cărţilor de identitate şi a cărţilor de identitate



provizorii şi înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea
reşedinţei;

6. Primeşte cererile pentru eliberarea actelor de identitate, verifică documentele
prezentate şi corectitudinea datelor înscrise de solicitant pe cererea pentru
eliberarea actului de identitate;

7. Verifică fizionomia solicitantului cu fotografia din actul de identitate
prezentat ori din alt document emis de instituţii sau autorităţi publice, cu
fotografie da dată recentă, (paşaport, permis de conducere, livret militar,
legitimaţie de serviciu ori diploma de absolvire) sau cu imaginea solicitantului
înregistrată în R.N.E.P.;

8. Certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate şi restituie
documentele originale;

9. înregistrarea cererii în Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de
identitate şi stabilirea reşedinţei, preluarea imaginii solicitantului şi efectuarea,
după caz, de verificări în alte evidenţe (evidenţa operativă, evidenţa informatică
sau manuală, centrală sau locală);

10. Preluarea imaginii solicitantului şi confruntarea fizionomiei cu fotografia
din documentele prezentate;

11. Prezentarea lucrării şefului compartimentului pentru avizare şi actualizarea
componentei locale R.N.E.P cu informaţiile din documentele anexate cererii,
urmată de asocierea imaginii solicitantului la datele de stare civilă ale acestuia;

12. Transmiterea cererilor către SABDEP în vederea personalizării cărţilor de
identitate şi a cărţilor de alegător;

13. Completarea cererilor titulari lor cu datele privind seria şi numărul cărţii de
identitate şi numărul cărţii de alegător, completarea Registrului la rubrica seria
şi numărul actului de identitate;

14. Eliberarea cărţii de identitate solicitantului şi efectuarea în componenta
locală a R.N.E.P. a menţiunii privind data înmânării cărţii de identitate sau a
cărţii de identitate provizorii;

15. Verifică dacă a completat cererea la rubricile corespunzătoare fiecărei
activităţi desfăşurate: de primire a cererilor şi a documentelor, de preluare a



imaginii, de verificare în evidenţe pentru certificarea identităţii, de actualizare a
bazei de date, de eliberare a actului de identitate;

16. Completează cartea de identitate provizorie la rubricile corespunzătoare,
aplică fotografiile, dacă este cazul întocmeşte adresa de verificare pentru
verificarea identităţii către structura teritorială a poliţiei, înscrie menţiunea de
stabilire a reşedinţei în cazul cererilor pentru elibearea actului de identitate
cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;

17. înscrie menţiunile de stabilire a reşedinţei în actele de identitate la cererea
persoanelor interesate sau la solicitarea administratorilor locurilor de cazare în
comun;

18. Actualizarea datelor persoanelor fizice privind schimbarea numelui şi a
statutului civil la primirea sentinţei de divorţ sau a copiei certificatului de divorţ
emise de primărie sau birou notarial;

19. Desfă şurarea activităţilor necesare soluţionării cererilor pentru eliberarea
actelor de identitate prin folosirea staţiei mobile în cazuri de persoane
netransportabile, internate în unităţi sanitare şi de ocrotire socială sau reţinute;

20. Soluţionează în termen cererile de fumizări de date din R.N.E.P., conform
prevederilor Regulamentului European nr.679/2016, pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date;

21. îndeplineşte atribuţii privind implementarea prevederilor OSGG
nr.600/20 18 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţi lor publice;

22. îşi însuşeşte şi respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare al
instituţiei,

23. Isi insuseste si respecta prevederile Codului administrativ, aplicabile
instituţiei noastre;

24. îşi însuşeşte, respectă şi aplică regulile de sănătate şi securitate în muncă şi
a situaţiilor de urgenţă, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cele înscrise
în instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, emise prin decizia
directorului executiv al instituţiei;



25. Răspunde de corectitudinea datelor preluate, din documentele anexate
cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, în componenta locală a R.N.E.P;
26. Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate, organizarea locului de muncă,
întreţinerea şi utilizarea tehnicii de calcul.

ATRIBUTII PE STARE CIVILA:

• întocmesc, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi
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
1 sau, după caz, exemplarul II, în condiţiile prezentei metodologii;

• eliberează gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe
actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva
proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările şi
completări le ulterioare, precum şi ale Legii nr. 677/2001, cu modificările şi
completările ulterioare;

• eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de
stare civilă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9; 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 evidenţă a persoanelor 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, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10;

• 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;

• dispun măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în
condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură
spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă;



• 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 S.P.C.L.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 S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;

o primesc cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări
pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare
civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentaţia şi referatul
cu propunere de aprobare sau respingere şi le Înaintează S.P.C.J.E.P., pentru
aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de
rectificare de către primarul unităţii administrativ-teritoriale competente;

o 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 S.P.C.J.E.P.;

• înaintează S.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 1;

• sesizează imediat S.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.

Primar,


