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ANUNT 

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent 

funcțiilor publice de execuție în cadrul Comunei Tamasi – Județul Bacău 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 618 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare Comuna Tamasi, Județul Bacău organizează concurs de recrutare în vederea 

ocupării a unei funcții publice de execuție vacante, astfel: 

 

Funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul 

Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tamasi - Compartimentul stare civila . 

 

Durata normal a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana. 

 

Probele stabilite pentru concurs sunt : selectia dosarelor, proba scrisa si interviul. 

 

Conditiile de ocupare a unei functii publice sunt :  

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 şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării 

de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv 

pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în 

condiţiile legii; 

     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 fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post - 

condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

     i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică 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 publică 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.  

 

Conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice sunt : 

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in specialitatile 

stiinte juridice, administrative sau economice; 

- vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minim 7 ani. 
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Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele: 

a) 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; 

b) 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 prezentei metodologii; 

c) 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 completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 

679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu character 

personal și privind libera circulație a acestor date; 

d) eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, 

potrivit legii; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea 

actului de stare civilă; 

e) 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; 

f) trimit centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de 

evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor,  

g) 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; 

h) 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; 

i) 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; 

j) 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; 

k) 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.J.E.P.; 

l) 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; 

m) 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; 

n) 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; 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2012850
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o) 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; 

p) 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 ie 

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; 

q)  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.; 

r) 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 I; 

s) eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa 

familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate,  

t) 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; 

u) efectuează verificări şi întocmesc referate cu propuneri în vederea avizării de către S.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 

v) 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; 

w) 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.PA.B.D. prin structura de 

stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P; 

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

y) 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; 

za) colaborează cu unităţile sanitare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 

şi reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială, 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;  

zb) transmit lunar la S.P.C.J.E.P. situaţia indicatorilor specifici,  

zc) transmit semestrial la S.P.C.J.E.P. situaţia căsătoriilor mixte 

zd) asigura colaboarea si schimbul permanent de informatii cu unitatile operative ale Ministerului 

Administratiei si Internelor, in scopul realizarii operative si de calitate a sarcinilor comune ce le 

revin in temeiul legii  

ze) formuleaza propuneri pentru imbunatatirea muncii, modificarea metodologiei de lucru  

zf) raspunde de activitatea de selectionare , creeare , folosire si pastrarea a arhivelor specifice  

zg) raspunde de aplicarea intocmai a dispozitiilor legale a ordinilor si instructiunilor care 
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reglementeaa activitatea pe linia regimului de stare civilă 

zh) primeste cererea de divorţ pe cale administrativă de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare 

civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află 

ultima locuinţă comună a soţilor, 

zi) pentru indeplinirea atributiilor si sarcinilor din competenta, raspunde de aplicarea intocmai a 

dispozitiilor legale, a ordinilor si instructiunilor care reglementeaza activitatea pe linia 

regimului de stare civilă  

zj) inregistreaza toate cererile, in registrele corespunzatoare fiecarei categorii de lucrari, in 

conformitate cu prevederile metodologiei de lucru  

zk) primeste, inregistreaza si tine evidenta ordinelor dispozitiilor, instructiunilor, regulamentelor, 

stampilelor, sigiliilor asigurand pastrarea acestora in conditii optime 

zl) desfasoara activitatii de primire, examinarea si rezolvarea a petitiilor cetatenilor  

zm) formuleaza propuneri pentru imbunatatirea muncii, modificarea metodologiei de lucru  

zn) intocmeste situatii statistice, sintezele ce contin activitatiile desfasurate lunar, trimestrial si 

anual in cadru serviciului. 

zo) raspunde de activitatea de selectionare, creeare, folosire si pastrarea a arhivelor specifice  

zp) actualizeaza inpreuna cu primarul listele electorale permanente  

zq) asigura securitatea documentelor serviciului  

zr) Executa activitati pentru intretinerea preventiva a echipamentelor din dotare  

zs) Indeplineste orice alte sarcini si atributii date in competenta sa potrivit dispozitiilor legale, 

indeplineste si alte sarcini stabilite de primar sau inlocuitor, indeplineste cu profesionalism, 

loialitate, corectitudine si in mod constiincios indatoririle de serviciu, se abtine de orice fapta 

care ar putea sa aduca prejudicii autoritatii sau institiei publice in care isi desfasoara activitatea  

zt) Raspunde potrivit legii de indeplinirea atributiilor ce-i revin din functia pe care o detine, 

precum si atributiilor ce-i sunt delegate 

zu) Pastreaza secretul de stat si secretul de serviciu in conditiile legii  

zv) Pastreaza confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile  sau documentele de care ia 

cunostinta in exercitarea functiei 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Constitutia Romaniei, republicata. 

2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare. 

3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

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

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

5. Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterior; 

6. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor 

în materie de stare civilă;  

7. O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor 

persoanelor fizice; 

8. Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor (divorțul 

prin acordul soților), art. II, art. XXIII. 

TEMATICA 

 

In ceea ce priveste tematica, bibliografia va fi studiata integral 
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 Dosarele se depun în perioada 12.04.2022-02.05.2022 la sediul Primariei Comunei Tamasi, 

str. Principala nr. 148 B, Județul Bacău, de luni pana joi intre orele 7:30 – 15:30, vineri intre orele 

8.00 – 14.00. 

 

Selectia dosarelor are loc in perioada 02.05.2022-06.05.2022. 

 

Proba scrisa a concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad 

profesional asistent la “Compartimentul financiar contabil, impozite si taxe, eliberare autorizatii de 

transport si resurse umane” are loc in data de 13.05.2022 ora 10.00 la sediul Primariei Comunei 

Tamasi, str. Principala nr. 148 B, Județul Bacău . 

 

Dosarul de inscriere : 

 

În vederea participării la concurs, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform 

prevederilor art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:  

 

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -Curriculum vitae, modelul comun European- semnat și datat;  

- copia actului de identitate;  

- copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări și perfecționări;  

- copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, 

care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 

postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 

2D din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Adeverinţele care au un alt format decât cel menționat anterior 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;  

- copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 

şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru 

candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea 

de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în 

condiţiile legii.  

-cazierul judiciar 

 Acesta 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 
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direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită 

potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional;  

- declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul 

de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al 

acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică; 

 

Copiile după actele solicitate, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de 

handicap, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

 

Contact: Rotariu Florin – consilier asistent, tel/fax 0234/225025, e-mail 

contactprimarie@comunatamasi.ro. 

 

mailto:contactprimarie@comunatamasi.ro

