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A N U N Ț 

 
            Primăria Municipiului Brad, județul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii 

publice de execuţie vacante, respectiv inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Stare Civilă din subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Brad. 

Funcția publică de execuție precizată anterior presupune un raport de serviciu pe perioadă 

nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână). 

Concursul va avea loc în data de 16.05.2022, ora 1100 - proba  scrisă, la sediul Primăriei 

Municipiului Brad, din Brad, Strada Independenţei, nr. 2, jud. Hunedoara. 

 

            Probele stabilite pentru concurs, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) şi art. 46 alin. (1) 

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

publici, actualizată, sunt : 

• selecţia dosarelor de înscriere; 

• proba scrisă; 

• interviul. 

 

 Condiţii de desfăşurare a concursului, în conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile 

H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, actualizată: 

• dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării 

anunţului, la sediul Primăriei Municipiului Brad, din Brad, Strada Independenţei, nr. 2, jud. 

Hunedoara (perioada 11.04.2022-02.05.2022); în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele 

de concurs și de a afișa rezultatele selecției la sediul Primăriei Municipiului Brad, din Brad, Strada 

Independenţei, nr. 2, jud. Hunedoara; 

• proba scrisă va avea loc în data de 16.05.2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Brad, din 

Brad, Strada Independenţei, nr.2, jud. Hunedoara; 

• interviul se va susţine în conformitate cu prevederile art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată. 

 

 Condiţii de participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

            Condiţii specifice propuse: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 7 ani. 

 

 Dosarul de concurs  va conţine în mod obligatoriu:  

a)   formularul de înscriere, prevăzut în Anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor  privind organizarea şi dezvoltarea  carierei funcţionarilor publici, actualizată; 

b)  curriculum vitae, model comun european; 

c)  copia actului de identitate; 
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d)  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea 

unor specializări și perfecționări; 

e) copia carnetului de muncă și a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, 

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

funcţiei publice (modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D  din H.G 

nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare); 

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (în formatul 

standard stabilit de Ministerul Sănătății, care să conțină, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia); 

g) cazierul  judiciar; 

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității 

de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia. 

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la lit. e) trebuie să cuprindă elemente similare 

celor prevăzute în anexa nr. 2D mai sus menționată 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. 

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.  

Candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea 

dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii 

probelor de concurs. 

Copiile actelor mai sus menționate, inclusiv a certificatului de încadrare într-un grad de handicap, 

dacă este cazul, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declarație 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 instituțional. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei 

Municipiului Brad, din Brad, Strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara (Mateș Florina – consilier - 

secretarul comisiei de concurs), telefon 0254612665 (int.122) sau 0787646304, fax 0254612669, adresă de 

e-mail bradprim@yahoo.com. 

 

Bibliografie/tematică: 

• Constituția României, revizuită și republicată; 

• Titlul I și II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare; 

• Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

• Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

• Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a 

dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare; 
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• Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a 

numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare 

a prevederilor Convenției nr.16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea 

extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976; 

• Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

 

 

Atribuții specifice: 
1. întocmeşte, 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, eliberează la cerere sau din oficiu certificate de stare civilă şi eliberează la cerere extrase 

multilingve;  

2. înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni 

pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condiţiile 

metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă; 

3. 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 a 

Arhivelor Naţionale, precum şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD); 

4. eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile 

cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;  

5. eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, formularele standard multilingve ; 

6. trimite structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a 

persoanelor, 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 serviciului public comunitar local de 

evidenţă a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;  

7. trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă 

militară; 

8. comunică Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială situaţia deceselor privind copiii până la 

împlinirea vârstei de 18 ani; 

9. primeşte, de la structurile de stare civilă  din cadrul primăriilor arondate S.P.C.L.E.P. Brad, certificatele de 

stare civilă anulate la completare, întocmeşte procesul-verbal şi procedează la distrugerea certificatelor prin 

ardere; 

10. întocmeşte 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; 

11. dispune 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; 

12. atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe 

care le păstrează şi arhivează în condiţii de deplină securitate; 

13. propune 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 D.P.C.E.P. Hunedoara; 

14. 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; 

15. primeşte cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în motivare, 

pentru a fi transmise, spre verificare, serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care este 

arondată unitatea administrativ-teritorială; 

16. primeşte 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; 



17. primeşte 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 D.P.C.E.P. 

Hunedoara în coordonarea cărora se află; 

18. primeşte 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, întocmeşte 

documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le înaintează D.P.C.E.P. Hunedoara, 

pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primarul 

unităţii administrative-teritoriale competente; 

19. primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmeşte documentaţia şi 

referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare 

sau respingere, cu avizul prealabil al D.P.C.E.P. Hunedoara; 

20. înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la 

cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul 

D.P.C.E.P. Hunedoara; 

21. transmite, după înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, o comunicare cu privire la 

schimbarea numelui Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei 

Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţiei Cazier Judiciar, 

Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Direcţiei Generale a 

Finanţelor Publice judeţene din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu 

al solicitantului; 

22. înaintează D.P.C.E.P. Hunedoara 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; 

23. sesizează imediat D.P.C.E.P. Hunedoara, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu 

regim special; 

24. eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare 

reîntregirii familiei aflate în străinătate, potrivit modelelor prevăzute de legislaţie; 

25. 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; 

26. efectuează verificări şi întocmeşte 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; 

27. efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă; 

28. primeşte cererile de divorţ pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului 

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

a soţilor, înregistrează cererile de divorţ pe cale administrativă, în Registrul de intrare-ieşire al cererilor de 

divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora, 

confruntă documentele cu care se face dovada identităţii solicitanţilor (cererile de divorţ pe cale 

administrativă, certificatele de naştere, certificatul de căsătorie şi actele de identitate şi, după caz, declaraţiile 

pe propria răspundere, date în faţa ofiţerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuinţă declarată nu este 

aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate) şi constituie dosarul de 

divorţ; 

29. constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, în condiţiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a 

dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, eliberează certificatul de divorţ care va 

fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare; 

30. solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar judeţean de 

evidenţă a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de 

divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta; 

31. transmite copia certificatului de divorţ la structura de evidenţa persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de la 

domiciliul soţilor în vederea înregistrării menţiunii în R.N.E.P.; 

32. colaborează cu autorităţile de sănătate publică judeţene 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; 

33. 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; 

34. transmite lunar, la D.P.C.E.P. Hunedoara, situaţia indicatorilor specifici şi căsătoriilor mixte; 

35. transmite lunar, trimestrial şi semestrial, la D.P.C.E.P. Hunedoara, statistica activităţii de stare civilă; 



36. colaborează cu Compartimentul Operare Sistem Informatic al Registrului Electoral din cadrul Primăriei 

Municipiului Brad în vederea actualizării Registrului Electoral Permanent; 

37. desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor; 

38. asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării 

operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii; 

39. formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.; 

40. răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei; 

41. colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate 

necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi; 

42. răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează 

activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor; 

43. îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de stare civilă, reglementate prin acte normative; 

44. constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, conform prevederilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de 

stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

45. semnează toate adresele şi documentele întocmite la nivelul structurii de stare civilă; 

46. comunică, în scris, sediului secundar al camerei notarilor publici, sesizările privind deschiderea procedurii 

succesorale;  

47. se ocupă de menţinerea în stare corespunzătoare a sălii căsătoriilor din sediul Primăriei Municipiului Brad, 

care presupune: curăţenie prin femeia de serviciu, aer condiţionat, iluminat, mobilier, instalaţii audio;  

48. răspunde de păstrarea secretului datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces 

ca urmare a îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

49. respectă obligaţiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal aplicând Procedura de sistem 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţia a acestor date; 

50. îndosariază actele şi documentele ce ţin de activitatea personală şi le predă la arhiva unităţii; 

51. răspunde de pregătirea continuă în domeniu prin studiu individual şi prin participare la cursuri de 

perfecţionare/specializare, seminarii, sesiuni de formare etc. 

52. răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte; 

53. participă, în calitate de membru în diverse comisii constituite prin dispoziţiile Primarului sau prin hotărâri 

ale Consiliului Local; 

54. participă de drept la şedinţele Consiliului Local al Municipiului Brad; 

55. prezintă raport de activitate, în scris, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea primarului; 

56. respectă normele de protecţia muncii şi PSI; 

57. nu părăseşte locul de muncă cu documente de serviciu şi/sau alte bunuri aparţinând instituţiei decât în acele 

situaţii în care scopul este de a îndeplini o sarcină de serviciu, conform atribuţiilor stabilite prin fişa postului 

şi numai cu aprobarea şefului ierarhic superior; 

58. foloseşte timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; în acest sens, nu se ocupă în 

timpul de muncă de activităţi care nu sunt cuprinse în atribuţiile şi îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de 

către şefii ierarhici superiori; 

59. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite de 

la şeful ierarhic superior, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât 

propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului 

de muncă. 

 

Afișat astăzi, 11 aprilie 2022, pe site-ul Primăriei Municipiului Brad (www.primariabrad.ro), în 

conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare. 

 

 

Secretar comisie concurs 

consilier 

Florina Mateș 

http://www.primariabrad.ro/

