
Atribuţiile lucrătorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanei 
 

    1.  Desfăşoară activităţi de lucru cu publicul la ghişeu, sens în care primeşte cererile pentru 

eliberarea cărţilor de identitate şi cărţilor de identitate provizorii, precum şi de înscriere a 

menţiunilor de stabilire  a  reşedinţei în actele de identitate, în conformitate cu prevederile 

legale;     

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

conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;        

   3. Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în 

formularele necesare eliberării actelor de identitate;     

   4.  Preia imaginea solicitantului; în cazul în care imaginea este preluată de un alt lucrător 

decât cel care a primit documentele la ghişeu, efectuează confruntarea fizionomiei cu 

fotografia din documentele prezentate; 

   5. Prezintă şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau persoanei  

desemnate de acesta cererea şi documentele depuse, pentru avizare; 

   6. Înmânează actele de identitate şi cărţile de alegator titularilor care au solicitat eliberarea 

acestora;      

    7. Efectuează menţiuni în evidenţe privind data înmânării cărţilor de identitate şi cărţilor de 

alegator titularilor; 

    8.  Colaborează cu formaţiunile de poliţie participând la acţiuni şi controale comune; 

    9. Identifică – pe baza menţiunilor operative - elementele urmărite, cele cu interdicţia 

prezentei în anumite localităţi, etc. şi anunţă unităţile de politie în vederea luării masurilor 

legale ce se impun; 

   9 .Soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, 

M.Ap.N., persoane fizice si juridice, privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice;     

   10.Verifică în evidenţe actele de identitate pierdute de cetăţeni, care au fost găsite şi trimise 

serviciului de către organele de politie sau alte persoane, iar în funcţie de rezultatul 

verificărilor ia masurile legale care se impun; 

    11. Asigura conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale;     

    12. Desfăşoară activităţi specifice pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a 

persoanelor care au domiciliul pe raza de competenta;      

     13.Desfăşoară activităţile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru eliberarea primului act 

de identitate persoanelor care au depăşit  vârsta de 18 ani; 

    14.Ridică de la B.J.A.B.D.E.P  Bacău C.I. şi C.A. tipărite pe care le transporta şi le predă la 

ghişeul serviciului pentru a fi eliberate titularilor; 

     15. Completează cererile titularilor cu datele privind seria şi numărul cărţii de identitate, 

perioada de valabilitate şi numărul cărţii de alegător; 

     16 Efectuează deplasări cu camera mobila la persoane netransportabile şi la comunele 

arondate     pentru preluarea imaginii şi documentelor persoanelor care solicită eliberarea 

actelor de identitate;  

      17. Eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie 

socială, precum şi celor aflate în arestul unităţilor de politie ori în unităţi de detenţie din zona 

de responsabilitate;                  

       18. Efectuează verificări de persoane în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, 

fiind utilizator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 679/2016 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; 

       19. Completează cartea de identitate provizorie la rubricile corespunzătoare şi stabileşte 

termenul de valabilitate a acesteia, care nu poate depăşi un an;   



             20. Prezintă cartea de identitate provizorie şefului serviciului public comunitar sau 

persoanei desemnate de acesta, pentru a fi semnată; 

             21. Arhivarea documentelor în conformitate cu nomenclatorul arhivistic; 

             22, Realizează activitatea de distrugerea a actelor de identitate potrivit legislaţiei în 

vigoare; 

             23. Predarea actelor de identitate poliţiştilor de la posturile de poliţie din localităţile 

arondate serviciului pe bază de condică, în urma acţiunilor cu camera mobilă, în vederea 

înmânării actelor de identitate cetăţenilor în cauză; 

             24. Întocmirea registrelor corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări; 

             25 .Întocmirea trimestrială a planului de activităţi cu principalele activităţi specifice, 

structurate pe categorii de activităţi; 

             26. Întocmirea trimestrială a raportului de evaluare în care se va face referire atât la 

activităţile prevăzute în planul de activităţi, precum şi la celelalte activităţi desfăşurate în 

perioada de referinţă; 

            27. Actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind 

persoana fizica în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia 

soluţionării cererilor acestora;   

            28. Preia în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor datele privind persoana 

fizica în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români ori cu privire la 

modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârsta de 0 - 14 ani, precum si actele 

de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezulta că persoanele decedate 

nu au avut acte de identitate, cele care au pierdut cetăţenia romana ori si-au stabilit domiciliul 

în străinătate, cele cărora li s-a interzis dreptul de vot sau au fost date în urmărire, efectuează 

menţiuni operative în evidenta cu privire la persoanele divorţate, persoanele fără acte de 

identitate valabile şi motivele pentru care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în 

termenul legal;     

             29. Efectuează, după caz, verificări în următoarele evidenţe: evidenţa operativă, 

evidenţa informatică sau manuală, centrală ori judeţeană; 

             30. Efectuează operaţiunile informatice necesare actualizării componentei judeţene a 

R.N.E.P. şi asociază imaginea preluată solicitantului la datele de stare civilă ale acestuia; 

            31.   Creează lotul de producţie a cărţilor de identitate; 

            32.  Completează fişa de însoţire a lotului de producţie a cărţilor de identitate, potrivit 

modelului prevăzut în anexa nr. 10  din HG 295/10.03.2021, pe care o înregistrează în 

registrul constituit în acest sens; 

            33.  Primeşte cărţile de identitate şi pe cele de alegător produse şi raportul de producţie 

cu seriile şi numerele tipărite pentru fiecare document; 

            34. Actualizează R.N.E.P. cu informaţiile înscrise în raportul de producţie a cărţilor de 

identitate şi a cărţilor de alegător; 

            35. Actualizează datele pentru eliberarea cărţilor de identitate, cărţilor de identitate 

provizorii, înscrierii menţiunilor de reşedinţă; 

            36. Operează în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor data înmânării cărţii de 

identitate;    

            37. Executa activităţi pentru întreţinerea preventiva a echipamentelor din dotare;    

            38. Evidenţiază incidentele de hard-soft şi de aplicaţie;   

            39. Întocmeşte situaţii statistice lunare cu principalii indicatori ai activităţii pe linie de 

evidenţă a persoanelor ;      

           40. Clarifică neconcordantele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din 

teren, respectiv din documentele cetăţenilor;  



           41.Este responsabil privind asiguraraea conducerii si coordonarii activitatii 

S.P.C.L.E.P. Secuieni;    

           42,Avizeaza cererile si documentele depuse în lipsa responasabilului de serviciu; 

           43.Semneaza cartile de identitate provizorii în lipsa responasabilului de serviciu ; 

           44. Execută şi alte sarcini dispuse de conducerea serviciului;   

           45..Pentru îndeplinirea  atribuţiilor şi sarcinilor din competenta aplica întocmai 

dispoziţiile legale, ordinele si instrucţiunile care reglementează activitatea pe linia regimului 

de evidenţă a persoanelor.      
 

Atribuţii şi obligaţii  în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 

 
           - să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi 

cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, 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.  

          - să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele 

de transport şi alte mijloace de producţie;  

          - să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl 

înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;  

          - să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, 

instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;  

         - să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă 

despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea 

lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;  

         - să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele 

suferite de propria persoană;  

         - să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, 

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

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

          - să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt 

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

         - să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;  

- să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;      

  Atributii in domeniul arhivarii documentelor  

- să respecte procedura „ Arhivarea documentelor “ ce a fost predată în data de 

20.11.2019 

 

                    


