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ANEXA 3
Aprob

Director executiv
Cepoi Oana-Andreea

ATRIBUŢIILE POSTULUI: Consilier, clasa I, grad profesional superior
Biroul de Evidenta a Persoanelor

1. actualizeaza on-line RNEP, SNIEP, efectuează verificările solicitate de către
instituţiile statului sau de către persoanele juridice sau fizice in RNEP si furnizeaza date
cu caracter personal, conform prevederilor legale in vigoare;
2. urmareste, primeste, transmite corespondenta electronica a institutiei, conform
rezolutiei, prin e-mail, prin FTP, SMEC in baza parolei de acces la baza de date si
conform procedurii;
3. participa împreuna cu conducerea serviciului sau cu persoana desemnata la acţiunile
de coordonare si îndrumare metodologica a modului de desfasurare a activitatii desfasurate
de SPCEP pe linie de evidenta a persoanelor;
4. furnizează date de identificare ale persoanelor fizice către autorităţile si instituţiile
publice centrale, judeţene, locale, agenţii economici si către cetăţeni, conform prevederilor
legale in vigoare;
5. acorda sprijin, îndrumare si coordonare in activitatea de evidenta a persoanelor la
structurile de evidenta persoanelor din judeţ, iar din dispoziţia conducerii, participa
împreuna cu personalul din cadrul BEP si CSC la acţiunile de îndrumare, coordonare pe
linie de evidenta persoanei si stare civila la primăriile din judeţ;
6. colaboreaza, participa cu structurile abilitate si cu CSC la clarificarea situatiei PIN si
situatiilor deosebite, inclusiv din teren;
7. primeste documentele necesare eliberarii actului de identitatea, de la DEPABD, pentru
persoanele care solicita eliberarea acestuia la ambasade sau consulate, le trimite la
SPCLEP, urmareste solutionarea cererilor pentru intocmirea actului de identitate si
trimiterea acestuia la DEPABD;
8. întocmeşte situaţiile statistice la nivelul BEP, respectiv, situaţia statistica a
indicatorilor zilnici, situaţia pe linie de evidenta persoanelor lunara-anexa 1, trimestriala,
semestriala, anuala, documentatia trimestriala privind primirea si trimiterea restantierilor
din evidente si le trimite la DEPABD, dupa caz, conform instructiunilor si radiogramelor
primite;
9. intocmeste situatia lunara a cartilor de identitate provizorii anulate de SPCLEP-le
din judet si situatia rebuturilor la CI la SPCJEP pe care o inainteaza la BJABDEP si la
DEPABD;
10. participa la întocmirea analizelor aferente situaţiilor statistice, urmăreşte articolele
din presa pe linie de evidenta persoanelor si informează conducerea in acest sens,
centralizeaza articolele pentru mass-media;
11. primeste actele de identitate ale CRDS, acte pierdute de cetateni romani in strainatate
si recuperate de autoritatile romane din strainatate, de la DEPABD pentru a le trasmite pe
baza de adresa la serviciile locale in vederea luarii masurillor legale;
12. redactează si ia masuri de copiere, multiplicare si scanare a documentelor repartizate;
13. intocmeste rapoarte, adrese, puncte de vedere in cazul lucrarilor, petitiilor, e-mailor,
in urma verificarilor efectuate inclusiv privind substituirile de persoane, urmaritilor,
neconcordantelor, situatiilor atipice, s.a.
14. solutioneaza lucrarile pe linie de evidenta persoanelor, conform prevederilor legale;
15. primeşte, înregistrează si preda corespondenta de la nivelul biroului si ia masuri de
scădere a lucrărilor dupa soluţionarea acestora, după caz, pe perioada C.O, C.M, învoire a
persoanelor desemnate, conform rezoluţiei;
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16. primeste de la DEPABD si transmite note telefonice la SPCEP, dupa caz, si ia masuri
de solutionare a problemelor de evidenta persoanelor informand conducerea serviciului in
acest sens;
17. urmăreşte, conform dispoziţiilor, termenele de rezolvare a tuturor categoriilor de
lucrări de la nivelul BEP, ia la cunoştinţa in aceeasi zi de radiogramele trimise de
DEPABD, inclusiv pe FTP si informează conducerea in acest sens;
18. clasează si arhivează documentele proprii, cat si cele existente la nivelul BEP
împreuna cu persoanele desemnate, după caz;
19. tine evidenta ordinelor si dispoziţiilor, a petiţiilor s.a., pe perioada când persoanele
desemnate nu sunt la serviciu;
20. efectuează activitatea de relaţii cu publicul, conform planificărilor la nivelul
S.P.C.J.E.P. Vaslui si cand este necesar solutioneaza audientele sub coordonarea
conducerii pe linie de evidenta a persoanelor in colaborare cu personalul de la CSC si
consilierul juridic;
.


