
Nesecret

Anexa 1 la Anunţ
FIŞA POSTULUI

Funcţionar public: ..........................
Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului: REFERENT PRINCIPAL
2. Nivelul postului: De execuţie
3. Compartiment: Stare civilă
4.. Scopul principal al postului:

— aplicarea menţiunilor în registrele cu acte de Stare civilă ex„ II;
- întocmirea extraselor din actele de Stare civilă ;

- primirea cererilor cetăţenilor pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetăţeniei si a
domiciliului în România;

— alocarea numerelor de certificate de divort din registrul unic;

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: Medii
2. Perfecţionări (specializări): în administraţia publică
3. Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): curs operare P.C./medii
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): —

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
— disponibilitate şi capacitate de adaptare rapid la ritmuri variate de muncă;
— cunoaşterea permanentă a legislaţiei apărute şi punerea ei în aplicare;
— tact în relaţiile publice;
— solicitudine şi colegialitate în relaţiile cu angajaţii din compartimente;
disponibilitate pentru realizarea oricăror atribuţii stabilite de conducerea instituţiei în limitele

competenţei legale;
— exigenţă şi fermitate;
— rezistenţă fizică şi nervoasă ridicată;
— spontaneitate, capacitate de comunicare, capacitatea de analiza si sintetiza, memorie bună;
— capacitate de a sesiza, accepta şi aplica schimbările legislative în vigoare;

6. Cerinţe specifice: program prelungit şi deplasări înjudeţ.

Atribuţiile postului:
a) Generale: aplicarea şi executarea prevederilor legale şi a altor reglementări, activităţi de birou sau

de control care necesită o cultură generală şi cunoştinţe tehnice sau profesionale de nivel superior;
b) Specifice:
1. Operează menţiuni în registrele din arhive;
2. Îndosariază periodic toate documentele, inclusiv cele care au stat la baza aplicării menţiunilor în

actele de Stare civilă exemplarul II;
3. Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului din documentele rezultate din

activitatea de profil;
4. Înscrie pe actele de Stare civilă menţiuni dispuse prin hotărâre judecătorească referitoare la

stabilirea sau tăgada paternităţii, încuviinţarea purtării numelui (pentru copiii a căror paternitate s—a

stabilit ulterior înregistrării naşterii), div01ţ, rectificări sau completări de acte ori anularea unor
înregistrări precum şi cele comunicate de autorităţile administraţiei publice locale;

5. Solicită la Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului hotărârile judecătoreşti de
adopţie internă sau internaţională, a actelor de naştere întocmite în baza acestora şi verifică aplicarea
acestor menţiuni;

6 Tine evidenţa şi răspunde de buna conservare şi asigurarea securităţii registrelor de Stare civilă
exemplarul II, şi a celorlalte documente aflate în arhiva Stării civile, precum şi a ştampilelor pentru
menţiuni;

7. Primeşte comunicări de menţiuni pe care le înregistrează în registratura proprie, curentă şi specială
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Înscrie pe actele de Stare civilă mentiunile de acordare, redobândire sau renunţare la cetăţenia
română, dispuse prin hotărâri ale guvernului sau în temeiul Legii nr. 21/1991;
Inregistrează în registrul de intrare/ieşire, operează în registrele de Stare civilă exemplarul II, în

termenele legale, comunicările de menţiuni, restituie menţiunile incomplete sau completate greşit (pentru
care ţine o evidenţă separată), înscrie pe marginea actelor de Stare civilă exemplarul 2, menţiuni privind
modificările survenite în statutul civil al persoanelor, comunicările fiind clasate în vederea arhivarii;

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

Actualizează evidenţa si urmăreşte clarificarea menţiunilor neoperabile;
Efectuează verificări în registrele de Stare civilă proprii sau păstrate în cadrul unităţilor
administrativ teritoriale şi furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a
persoanelor, datele necesare pentru actualizarea R.N.E.P.;
Prezintă la cererea şefului ierarhic: rapoarte, informări privind constatările făcute şi măsurile luate;
Tine legătura cu şefii S.P.C.L.E.P., pentru cunoaşterea nemijlocită a stadiului şi modului de
realizare a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin, pe linie de Stare civilă ;

Indrumă şi controlează în baza graficului aprobat, activitatea de înregistrare a actelor şi faptelor de
Stare civilă, precum şi modul de soluţionare a lucrărilor de Stare civilă întocmite, inclusiv gestiunea
certificatelor de Stare civilă, de către personalul ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Serviciilor
Publice de Evidenţă a Persoanelor din Judeţ. Graficul se înaintează spre informare D.E.P.A.B.D., la
începutul fiecărui an. După fiecare control se va întocmi un proces—verbal care va cuprinde şi
termene de rezolvare a deficienţelor;
Asigura în prezenţa consilierilor de specialitate, predarea-primirea gestiunii de Stare civilă, cu
ocazia schimbării din funcţie a lucrătorului de Stare civilă, sau când, din diferite motive, lucrătorul
de Stare civilă trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
Pe baza concluziilor rezultate din activitatea de coordonare şi control, cu aprobarea directorului

D.P.C.J.E,P. Tulcea, propune norme de lucru şi formulează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii pe
linie de Stare civilă la localităţi şi instituţiile din raza de competenţă;

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.

27.

28.
29„
30,

31.

Primeşte listele de coduri numerice precalculate în vederea distribuirii lor la primării. Urmăreşte
modul de atribuire şi înscriere a codurilor în actele de Stare civilă;
Colaborează cu structurile subordonate, Inspectoratului General al Poliţiei Române, ori cu alte
structuri aleM.A.I., pentru realizarea atribuţiilor comune;
Colaborează cu unităţile sanitare şi de protecţie socială de pe raza judeţului pentru punerea în
legalitate cu certificate de Stare civilă a persoanelor internate sau care beneficiază de o măsură de
protecţie specială precum şi pentru ţinerea în actualitate a R.N.E.P. cu privire la datele cu caracter
personal ale acestor persoane;
Identifică actele de Stare civilă vizate, întocmeşte şi eliberează extrase la cererea autorităţilor
publice, prevăzute de Legea nr. 119/1996;
Aceesează aplicaţia informatică de alocare a numerelor de certificate de divort din registrul unic;
Asigură consultanţă în domeniu, cetăţenilor interesaţi în problemele de Stare civilă;
Primeşte, actualizează, păstrează şi gestionează registrele, opisele şi celelalte documente aflate în
arhiva de Stare civilă, primite de la oficiile de Stare civilă locale, asigurând securitatea şi
conservarea acestor documente;
Participă la reconstituirea prin copiere a registrelor de Stare civilă, pierdute ori distruse total sau
parţial,după exemplarul existent în arhiva proprie, certificând exactitatea datelor înscrise;
Asigură protecţia datelor şi informaţiile gestionate;
Constată şi informează, şeful ierarhic, despre faptele ce constituie contravenţii la regimul actelor de
Stare civilă;
Informează conducerea D.P.C.J.E.P. *Tulcea şi D.E.P.A.B.D. cu privire la dispariţia unor
documente de Stare civilă cu regim special, în alb şi participă la verificările şi cercetările ce se
efectuează în cazul dispariţiei acestora;
lnterzice accesul persoanelor străine în arhive;
Răspunde de gestiunea registrelor de Stare civilă;
Păstrează confidentialitatea asupra informaţiilor şi documentelor de care ia cunoştinţă în exercitarea
atribuţiilor de serviciu, potrivit legislaţiei în vigoare;
Asigură informaţiile, documentarea şi pregătirea participării la acţiunile desfăşurate în cadrul

compartimentului de Stare civilă cât şi a D.P.C.J.E.P. — Tulcea. Pentru rezolvarea problemelor de serviciu,
ţine legătura cu lucrătorii din celelalte compartimente din cadrul instituţiei;

32. În cadrul compartimentului de Stare civilă asigură sprijinul pentru desfăşurarea activităţilor şi
acţiunilor privind cooperarea, colaborarea, consilierea şi schimbul permanent de informaţii cu
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33.

34.

35.
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ceilalţi colegi, în vederea soluţionării unor speţe din domeniul Stării civile cât şi realizarea operativă
şi de calitate a atribuţiilor de serviciu;
Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii, în scopul realizării operative şi de calitate
a atribuţiilor de serviciu cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei;
În cazurile în care concediul de odihnă este programat pentru o perioadă mai mare de 15 zile, va
anunţa în scris şeful ierarhic de lucrările nefinalizate, sau va stabili împreună cu acesta dacă este
necesar să predea lucrările repartizate şi nefinalizate, astfel încât soluţionarea acestora să se
încadreze strict în termenele stabilite de lege;
Asigură protecţia datelor şi informaţiile gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii de

informaţii clasificate;
36.

37.
38.

39.

Îndosariază periodic toate documentele, pentru anul precedent — activitatea de arhivare se termină în
primul trimestru al anului următor;
Duce la îndeplinire şi alte atribuţii prevăzute de legile în vigoare privind Starea civilă;
Îndeplineşte orice alte sarcinii prevăzute de lege şi alte acte normative referitoare la toate activităţile
prezente în fisa postului.
Conduce autoturismele din dotarea instituţiei în vederea desfăşurării activităţii din cadrul
D.P.C.J.E.P. Tulcea, în cazurile în care şoferul se află în următoarele cazuri: concediu de odihnă,
concediu medical, demisie, transfer, delegaţie, cursurile de perfecţionare, studii superioare de
scurtă/lungă durată sau alte cazuri.

Alte atribuţii:
]) — transcrieri;

— rectificări;
- schimbări de nume;
— petiţii;

2) Concediilor de odihna vor fi planificate astfel încât activitatea compartimentului de Stare civilă sa nu fie
întreruptă.

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1. Denumire: REFERENT
2. Clasa: III
3. Gradul profesional: PRINCIPAL
4. Vechimea (în specialitate necesară):

Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă:
a ) Relaţii ierarhice: subordonat faţă de Şeful compartimentului Stare civilă şi Directorul executiv

al D.P.C.J,E.P. — Tulcea;
b) Relaţii funcţionale: cu ceilalţi lucrători din cadru compartimentelor D.P.C.J.E.P. — Tulcea şi din

cadrul serviciilor comunitare din alte localităţi;
c) Relaţii de control: Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor

Compartimentele de Stare Civilă din cadrul Primăriilor Municipale, orăşeneşti şi comunale, pe baza planului
de control aprobat de către directorul D.P.C.J.E.P. Tulcea

d) Relaţii de reprezentare: pe bază de delegaţie

2. Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţi şi instituţii publice: pe bază de delegaţie
b) cu organizaţii internaţionale: nu este cazul
c) cu persoane juridice private: dacă este împuternicit

3. Limite de competenţă: în limita prezentei fişe şi a prevederilor în vigoare.

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: pe bază de dispoziţie, numai când este cazul.
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