
ATRIBUTII 
 

 Asigură constituirea fondului arhivistic al serviciului din documentele rezultate din activitatea 

de profil; 

 

 Primeşte documentele în vederea eliberării actelor de identitate, desfăşurând următoarele 

activităţi: 

 Verifică documentele prezentate şi corectitudinea datelor înscrise de solicitant pe cererea 

pentru eliberarea actului de identitate; 

 Verifică dacă fizionomia solicitantului corespunde cu imaginea din baza de date, sau 

documentul prezentat; 

 Certifică pentru conformitate copiile documentelor; 

 Înregistrează cererea; 

 Preia imaginea solicitantului; 

 Efectuează, după caz, verificări în evidenţa operativă, evidenţa informatică sau manuală 

centrală sau locală; 

 

 Desfasoara activitate ca ofiter de stare civila: 

   -intocmeste acte de nastere, casatorie si deces; 

   -intocmeste dosare cu documentele necesare in vederea transcrierii actelor de stare civila  

incheiate de   cetatenii romani in strainatate; 

   -intocmeste documentatia in vederea rectificarii actelor de stare civila intocmite eronat; 

   -intocmeste documentatia in vederea schimbarii numelui pe cale administrativa; 

   -intocmeste comunicari de modificare a statutului civil pe care le inainteaza institutiilor 

abilitate; 

   -elibereaza adeverinte de celibat; 

   -intretine registrul de intrare – iesire; 

   -intocmeste lunar comunicarile de deces pentru deschiderea procedurii succesorale; 

   -preia documentele si intocmeste certificate de divort pe cale administrativa; 

   -elibereaza extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civila in conditiile legii; 

   -elibereaza extrase multilingve pentru uz oficial de pe actele de stare civila in conditiile 

legii; 

   -elibereaza duplicate certificate de nastere, casatorie, deces; 

   -elibereaza livrete de familie; 

   -intocmeste mentiuni de stare civila; 

   -intocmeste lunar, sau ori de cate ori este necesar situatii, dari de seama si rapoarte  privind 

activitatea de stare civila; 

   - solicita eliberari de certificate de stare civila pentru persoanele care nu sunt au actele de 

stare civila pe raza comunei; 

 Colaboreaza cu SPCLEP si alte institutii abilitate pentru buna realizare a sarcinilor si 

atributiilor de serviciu; 

 Raspunde intocmai de aplicarea dispozitiilor legale a instructiunilor care reglementeaza 

activitatea pe linie de stare civila; 

 Intocmeste orice situatie statistica privind activitatea de stare civila; 

 Raspunde de intocmirea si continutul adeverintelor si adreselor 

 Raspunde de realitatea datelor prelucrate 

 Raspunde intocmai de aplicarea prevederilor privind ridicarea prestigiului functionarului 

public, pastreaza secretul profesional si asigura integritatea si securitatea lucrarilor sau 

valorilor incredintate; 

 Raspunde de solutionarea in termen a sarcinilor de serviciu repartizate; 

 Este obligat sa se perfectioneze continuu in activitatea pe care o desfasoara, in vederea 

reducerii timpului de executie a lucrarilor; 



 Raspunde de mentinerea integritatii si calitatii bunurilor primite in folosinta suportand 

consecintele  de ordin disciplinar si material ca urmare a folosirii necorespunzatoare; 

 Respecta normele PSI si protectia muncii conform legislatiei in vigoare; 

 Respecta Regulamentul de ordine interioara; 

 Respecta SCIM institutie 

 

Responsabilitatile lucratorului pe linie de securitate a muncii  

 

Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: 

 Sa-si insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securiatii si sanatatii in 

munca si masurile de aplicare a acestora. 

 Sa isi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu 

instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de 

accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care pot fi 

afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca. 

 Sa desfasoare activitatea in asa fel, incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau 

imbolnavire profesionala atat persoana proprie, cat si alte persoane care pot fi afectate de 

actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. 

 Sa respecte tehnologia de lucru stabilita de institutie, disciplina la locul de munca si sa nu 

faca uz de diverse improvizatii. 

 Sa nu execute lucrari pentru care nu este calificat, autorizat si instruit. 

 Sa nu execute lucrari straine de atributiile sale de serviciu. 

 Sa nu intervina si sa nu execute nici un fel de reparatii la instalatiile electrice (indiferent 

de tensiune), daca nu are calificare si atributii in acest sens. 

 Sa nu execute lucrari de reparatii, reglaje sau alte interventii asupra instalatiilor electrice 

cand acestea sunt in functiune sau nu a fost intrerupta alimentarea cu energie electrica a 

acestora. 

 In caz de accidentare a sa sau a colegilor sai sa anunte imediat seful ierarhic . 

 Sa nu paraseasca locul de munca fara stirea conducatorului locului de munca. 

 Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca 

despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea 

lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie. 

 Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea 

arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, 

instalatiilor tehnice si cladirilor, sa le utilizeze corect si sa nu intervina pentru intretinere sau 

reparatie in timpul functionarii acestora. 

 Sa nu foloseasca diverse improvizatii pentru pornirea, oprirea sau functionarea aparaturii 

aflate in birou. 

 Sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, 

pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de 

munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

 Sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, 

pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt 

sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate; 

 Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 

 Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa 

informeze de indata pe conducatorul locului de munca. 

 Sa nu se prezinte la serviciu in stare de oboseala sau sub influenta bauturilor alcoolice si 

sa nu consume in incinta societatii bauturi alcoolice. 

 
Responsabilitatile lucratorului in domeniul situatiilor de urgenta 

 

Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: 



a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice 

forma, de conducatorul institutiei, dupa caz; 

b)  sa utilizeze instalatiile, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, 

precum si celor date de conducatorul institutiei, dupa caz; 

c)  sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de 

aparare impotriva incendiilor; 

d)  sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a 

normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un 

pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare 

impotriva incendiilor; 

e)  sa coopereze cu salariatii desemnati de primar, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, 

care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de 

aparare impotriva incendiilor; 

f)  sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei 

oricarui pericol iminent de incendiu; 

g)  sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare 

la producerea incendiilor. 

 

Pe linie de GDPR are urmatoarele obligatii: 

a) De a cunoaste legislatia si a prelucra datele cu caracter personal in conformitate cu RDPD 

si legislatia in vigoare si in limitele de autorizare stabilite in ROF si procedurile interne;   

b) De a prelucra datele cu caracter personal numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor 

de serviciu prevazute in fisa postului. De a cunoaste activitatile din fisa sa de post ce presupun 

prelucrari de date cu caracter personal; 

 c) De a cunoaste si respecta temeiul legal al prelucrarilor de date cu caracter personal, 

respectiv: 

1. temeiul legislativ 

2. prelucrare cu consimtamantul persoanei vizate 

3. prelucrare necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau 

face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract 

4. prelucrare necesara indeplinirii unei obligatii legale ce ii revine operatorului 

5.  prelucrare necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei 

persoane fizice 

 6. prelucrare necesara pentru indeplinirea unei sarcini ce serveşte unui interes public sau care 

rezulta din exercitarea autoritaţii publice cu care este investit operatorul.   

 

d) De a cunoaste, intelege si respecta drepturile persoanelor vizate in privinta prelucrarii 

datelor cu caracter personal. 

e) De a cunoaste destinatarii legali ai datelor cu caracter personal si de a asigura transmiterea 

lor (a datelor cu caracter personal) intr-un mod securizat (conform procedurilor si masurilor 

organizatorice si tehnice aprobate).   

f) Sa isi insuseasca si sa respecte toate masurile tehnice si organizatorice procedurate pentru 

securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal (implementate de institutie), respectiv: de a 

executa prelucrari de date cu caracter personal intr-un mod care asigura securitatea adecvata a 

datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si 

impotriva modificarii, pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale,  a dezvaluirii sau 

accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in 

cadrul unor retele, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala prin respectarea 

masurilor tehnice sau organizatorice corespunzatoare activitatii ("integritate şi 

confidenţialitate").  

g) Se interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau 

etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenţa la 

sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei 



persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viaţa sexuala sau orientarea 

sexuala ale unei persoane fizice  

h) De a respecta principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal: prelucrari legale, 

echitabile, transparente fata de persoana vizata, in scopuri determinate, explicite si legitime, 

adecvate, relevante si limitate la necesar, exacte si actualizate, integre si disponibile (pastrate 

intr-o forma ce permite identificarea persoanelor vizate).  

i) De a informa in cel mai scurt timp posibil (timp real) angajatorul si responsabilul cu 

protectia datelor:  

✓ Daca se schimba cadrul legislativ si /sau fluxurile de activitate in vederea actualizarii 

matricii de date cu caracter personal; 

✓ Daca apar alerte de securitate sau incalcari ale masurilor de protectie organizatorice sau 

tehnice, situatii de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucreaza (orice forma de 

incident de securitate). 

✓ In cazul in care primesc sau sesizeaza solicitari de divulgare de date; 

✓ Daca apar amenintari, vulnerabilitati, riscuri noi in prelucrarea de date cu caracter personal; 

✓ Sa consulte DPO in redactarea documentelor cadrul in relatia cu terti, relatie ce presupune 

accesul sau trimiterea de documente ce contin date cu caracter personal, pentru stabilirea de 

protocoale cadru de responsabilitate. 

 

 j) De a folosi doar adresele de mail de serviciu in corespondenta electronica avizata cu tertii.  

k) De a pastra confidentialitatea datelor si informatiilor stocate in bazele de date si a codurilor 

de acces la acestea. Se interzice folosirea de catre salariati a altor programe informatice decat 

cele cu licenta puse la dispozitie de catre personalul autorizat de catre conducerea institutiei  

 

 


