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DIRECȚIA EVIDENȚA PERSOANELOR       

SERVICIUL EVIDENȚA POPULAȚIEI 

 

                                                       

BIBLIOGRAFIE 
 
pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției  publice de execuție vacantă  
 de execuție de  Inspector Debutant la Serviciul Evidența Populației 
 
1. Constituția României, republicată 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 

3.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare 

4. Ordonanța nr. 137 /2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată 

5. Ordonanța de urgența nr. 97/2005 (republicată) privind evidența, domiciliul, reședința și actele 
de identitate ale cetățenilor români 

6. Hotărâre nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, 
domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea 
formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil 
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TEMATICĂ 
 
1. Titlul I, Titlul II: Cap.1-Cap.2, Titlul III: Cap.I, Secțiunea a 3-a din Constituția României, 
republicată 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

3. Capitolul II și III din  Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei 
și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

4. Capitolul I din Ordonanța nr. 137 /2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată  

5. Cunoașterea legislației  privind Ordonanța de urgența nr. 97/2005 (republicată) privind 
evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 

6. Cunoașterea legislației  privind Hotărâre nr. 295 din 10 martie 2021 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale 
cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale 
dovezii de reședință și ale cărții de imobil 

 

 

 Atribuţiile postului: 

 

1.  Desfăşoară activități de lucru cu publicul la ghişeu primind documente pentru eliberare acte  

de identitate, răspunde de corectitudinea datelor înscrise în formulare şi verifică dacă 

documentele     prezentate de cetăţean la ghişeu se încadrează în prevederile legale; 

2. Primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor 

internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, în Spitalul de Urgență Universitar al 

Municipiului București precum şi ale celor aflate în locurile de reţinere şi de arest  preventiv 

din cadrul unităţilor de poliție sau în penitenciarul  din zona de responsabilitate și  înmânează 

documentele solicitate; 

3. Înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în 

conformitate cu prevederile metodologiei de lucru; 

4. Preia imaginile cetățenilor  pentru actele de identitate, verifică dacă fizionomia solicitantului  
corespunde cu fotografia din actul de identitate prezentat sau din alt document emis de 
instituții sau  autorități publice (pașaport, permis de conducere, livret militar, diplomă de 
absolvire a unei instituții de învățământ), sau dupa caz, cu imaginea solicitantului înregistrată 
în Registrul Național pentru Evidența Persoanelor; 

5. Verifică documentele prezentate și corectitudinea datelor înscrise de solicitant pe ”Cererea 
pentru eliberarea actului de identitate”, certificând pentru conformitate copiile documentelor 
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prezentate, prin înscrierea mențiunii ”conform cu originalul”, datează, semnează și restituie 
documentele originalele; 

6. Prelucrează fotografiile care au fost preluate cu stația foto mobilă și echipamentele foto 
digitale; 

7. Prezintă șefului de serviciu, sau persoanei desemnate de acesta cererea și documentele 
depuse, pentru avizare; 

8. Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în 
fomularele necesare eliberării actelor de identitate; 

9. Efectuează scanări ale fotografiilor persoanelor aflate în străinătete, pe baza de procură 
specială, în vederea producerii cărților de identitate ; 

10. Intocmește cărți de identitate provizorii; 
11. Aplică pe actele de identitate eticheta pe care înscrie  menţiunile  privind reşedinţa; 
12. Completează Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate  la rubrica seria 

si numarul actelor  de identitate primite de la Serviciul de  Administrare a Bazelor de Date şi 
Evidenţă a Persoanelor Bucuresti; 

13.  Eliberează actele de identitate solicitantului, care semnează de primire pe ”Cererea pentru 
eliberarea actului de identitate”, completează cererile de eliberare a actelor de identitate pe 
verso, la rubricile corespunzătoare fiecarei activități desfășurate; 

14. Efectuează verificări în lucrările repartizate de şeful serviciului, pentru identificarea 

persoanelor căutate de alte persoane fizice sau juridice, le invită la sediu şi le solicită 

declaraţii din care să rezulte dacă sunt de acord sau nu să li se comunice datele; 

15. Rezolvă în teren lucrările ce îi sunt repartizate de conducerea direcţiei şi a şefului de 

serviciu ; 

16.  Distruge, pe bază de proces verbal, materialele şi documentele anulate, actele de identitate 

retrase sau care nu mai sunt necesare; 

17. Comunică date referitoare la persoane fizice solicitate de instituţiile cu atribuţii în domeniul 
apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, justiţie, administraţiile financiare, agenţii 
economici, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile 
Regulamentul (UE) 2016/679; 

18. Intocmeşte situaţiile statistice ce conțin activităţile desfăşurate zilnic, lunar, trimestrial şi 
anual în cadrul serviciului;  

19. Primeşte de la Serviciul de Administrare a Bazelor de Date şi Evidenţă a Persoanelor 
București liste cu persoane care figurează cu acte de identitate expirate, precum și invitații 
pentru a fi distribuite cetățenilor prin Poliția Locală Sector 5, poștă sau alte forme de 
expediere agreate; 

20. Efectuează verificările solicitate cu privire la persoanele care nu au acte de identitate  sau  

cu acte de identitate al carui termen de valabilitate a expirat;  

21. Colaborează permament cu lucrătorii serviciului Ordine Publică din cadrul Secțiilor de Poliție 
și/sau cu Poliția Locală Sector 5, actualizează baza de date cu mențiunile operative  în baza 
informațiilor primite de la aceștia, pentru persoanele care figurază cu acte de identitate 
expirate; 

22. Colaborează cu formaţiunile de poliţie organizând în comun acţiuni şi controale în vederea 
identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, precum şi a 
celor urmărite în temeiul legii; 

23. Primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, radiogramelor, 
şi ștampilelor;  

24.  Efectuează operațiunile necesare pentru actualizarea Registrului Național de Evidența 
Persoanelor cu datele  privind : 
              - nașterea persoanei; 



       - modificari ale datelor de stare civila ale minorilor cu vârsta mai mică de 14 ani; 

       - decesul persoanei; 

       - căsătoria/divorțul persoanei; 

       - dobândirea statutului de cetățean român cu domiciliul în străinătate 

       - alte operațiuni; 

25. Actualizează Registrul National pentru Evidența  Persoanelor cu informatii din documentele 
prezentate de cetațeni și asociază imaginea preluată solicitanților la datele de stare civilă ale 
acestora cu scopul producerii actelor de identitate, operează menţiuni operative în Registrul 
National pentru Evidența  Persoanelor privind statutul civil al persoanei în baza comunicărilor 
primite de la instituţii; 

26. Actualizează în Registrul National pentru Evidența  Persoanelor data înmânării actelor de 
identitate titularilor; 

27. Oferă informații de specialitate, în cadrul programului de relații cu publicul, când este cazul; 
28. Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor 
comune ce le revin, în temeiul legii;  

29. Transmite şi preia prin serverul FTP adrese, dispoziţii, instrucţiuni către /de la Direcţia pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Serviciul  de Administrare a Bazelor 
de Date şi Evidenţa Persoanelor Bucuresti, Direcția Generală de Evidența Persoanelor a 
Municipiului București  şi serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din 
țară;  

30. Execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare; 
31. Evidențiază incidentele de hard-soft și de aplicație; 
32. Clarifică neconcordanțele dintre nomenclatorul arterelor de circulație și situația din teren, 

respectiv din documentele cetățenilor; 
33. Salvează și arhivează pe suport magnetic fișierul de imagini pentru cărțile de identitate 

produse; 
34. Colaborează cu specialiștii structurilor informatice interconectate, în vederea asigurării 

utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale; 
35.  Asigură constituirea fondului arhivistic al serviciului, inventarierea, selecţionarea, păstrarea 

şi folosirea tuturor documentelor rezultate din activitatea curentă conform dispoziţiilor Legii 
Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

36. Respectă normele securităţii şi sănătăţii muncii, conform Legii nr.319/2006, H.G. nr. 
1425/2006  actualiată şi normativele în vigoare; 

37. Salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor actiuni 
voluntare; 

38. Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară și a Regulamentului de 
Organizare și Funcționare; 

39. Respectă normele P.S.I. conform Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor; 

40. Respectă normele şi îndatoririle prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind 
Codul Administrativ; 

41. Respectă prevederile Codului de conduită a funcţionarilor publici , conform Legii nr.7 / 2004, 
este obligat să aibă o ținută morală corectă în toate împrejurările, să nu lezeze cu nimic 
prestigiul funcționarului public sau al instituției din care face parte; 

42. Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiei de lucru, etc.;  
43. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii; 



44. Asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate, păstrează discreția și confidențialitatea 
datelor și informațiilor pe care le deține în virtutea exercitării atribuțiilor de serviciu şi ia măsuri 
de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu; 

45. Cunoaște și respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (RGPD 2018) privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date, precum și abrogarea Directivei 95/45/CE; FacebookWhatsAppTwitterEmail 

46. Asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrează sau la care are 
acces în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv prin anonimizare și/sau pseudonimizare;  

47. Respectă politicile/procedurile/instrucțiunile cu caracter general-instituțional sau specific 
compartimentului, tehnice, organizaționale (inclusiv procedurile/instrucțiunile de lucru privind 
securitatea informatică) aprobate de conducerea instituției; 

48. Să nu divulge persoanelor neautorizate  parolele de acces în sistemele informatice ale 
instituției pe care le administrează; 

49. Să interzică și să împiedice accesul persoanelor nautorizate la canalele de accesare a 
datelor personale disponibile pe computerele instituției cu ajutorul căruia își desfășoară 
activitatea; 

50. Să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic, la care are acces în 
virtutea atribuțiilor sale, cu cea mai mare precauție, atât în ce privește conservarea 
suporturilor  cât și în ce privește depunerea lor în locurile și în condițiile stabilie în 
procedurile/instrucțiunile de lucru sau dispozițiile șefilor ierarhici; 

51. Să nu divulge nimănui datele cu caracter personal la care are acces, cu excepția situațiilor 
prevăzute de lege sau în care comunicarea datelor cu caracter personal se regăsește în 
atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul ierarhic; 

52. Să nu transmită pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter personal 
către sisteme informatice care nu se află sub controlul instituției sau care sunt accesibile în 
afara acesteia, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide căsuțe de e-maill foldere accesibile 
via FTP sau orice alt mijloc tehnic, cu excepția situațiilor în care există obligația legală de a 
transmite aceste date; 

53. Să respecte regulile de utilizare a e-mailului (poștei electronice) în scopul prevenirii 
incidentelor de securitate, precum și transmiterea neautorizată a datelor cu caracter 
personal; 

54. Să respecte drepturile persoanei vizate perevăzite de Regulamentul UE nr.  679/2016; 
  55. Răspunde disciplinar, material sau penal după caz, de neexecutarea sau executarea   

        necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu ce-i revin; 

 56. Cunoaște și respectă circuitul documentelor , precum și a procedurilor operaționale; 

 57. Îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniul său de activitate dispuse de conducerea direcţiei,     în 
      cadru legal, sau care decurg din actele normative în vigoare.  
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