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Learning by doing

COMPETENTE SOCIALE SI CIVICE
STAREA CIVILA SI EVIDENTA PERSOANELOR
Program de perfectionare acreditat de: MMFPSPV, MEN, ANC

Lector: Dr. PEŢU PARASCHIV
CONDITII DE INSCRIERE:
- Completarea si transmiterea pe fax sau
e-mail a formularului de inscriere sau
incheierea unui contract specific.
Pentru obtinerea Certificatului de absolvire
se vor transmite urmatoarele documente:
-copie CI,
-copie diploma se studii,
-adeverinta medicala.

- Locatiile de desfasurare a cursurilor
se vor stabili functie de optiunile
cursantilor si de locurile disponibile
of er i t e de un i t at i l e ho t el i er e.
- Module Quality Consulting, organizator
al programelor de perfectionare, isi
rezerva dreptul pentru schimbari in
ceea ce priveste formatorii, intervalele
de timp de desfasurare, locatia sau
anularea programului daca situatia
creata impune acest lucru.

- Formularul de inscriere impreuna cu
tematica cursului si oferta programelor
tin loc de contract intre parti.

Obiective generale:
- Definirea STĂRII CIVILE și a EVIDENȚEI PERSOANELOR și identificarea
locului și rolului acestora;
- Perfecționarea cunoștințelor profesionale în ceea ce privește sistemul actelor
de stare civilă și al celui de evidență a persoanelor din România prin
furnizarea de informații actualizate și experiențe practice curente în domeniu;
- Demonstrarea importanței declarării și înregistrării datelor specifice registrelor
de stare civilă și Registrului Național de Evidență a Persoanelor (RNEP);
- Înțelegerea aprofundată a atribuțiilor și competențelor serviciilor publice
comunitare de evidență a persoanelor (SPCEP) de la nivel județean și local,
precum și a rolului Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea
Bazelor de Date (DEPABD) în coordonarea metodologică a acestora.

Obiective de referinta:
- Identificarea actelor normative în materie: identificarea principiilor care au stat
la baza elaborării actelor normative;
- Identificarea rolului stării civile și al evidenței persoanelor de-a lungul
Timpului: conceptele de stare civilă, registru de stare civilă (RSC), act de
stare civilă (ASC), certificate de stare civilă (CSC), RNEP; inregistrările ce se
efectuează în RSC și mențiunile ce se efectuează pe marginea acestora;
despre codul numeric personal (CNP) generalități, istoric, procedură de
atribuire, înscriere, gestionare;
-Practica completării registrelor și a certificatelor de stare civilă, precum și a
actelor de identitate: identificarea datelor specifice registrelor și certificatelor
de stare civilă;identificarea modalităților de declarare a actelor și faptelor de
stare civilă/a modificărilor intervenite în statutul civil al persoanelor;
modalitățile de punere în legalitate a cetățenilor privind ÎNREGISTRAREA
NAȘTERII, cu accent pe noile reglementări în materie de înregistrare
TARDIVĂ a nașterii, aduse de OUG nr. 33/2016 și de HG nr. 801/2016;
-Identificarea categoriilor de documente ce se eliberează de către entitatea
administrativă competentă, pe baza datelor înregistrate în registrele de stare
civilă și în RNEP: valența nouă atribuită cărții de identitate ca document de
călătorie; conținutul, forma și elementele de particularizare ale ACTUALELOR/
NOILOR acte de identitate; despre DOMICILIUL și REȘEDINȚA persoanei
fizice;aspecte de noutate privind eliberarea actelor de identitate cetățenilor
Români care au domiciliul în România și se află în unele situații deosebite;
- Identificarea faptelor care constituie contravenție și care atrag raspunderea
cetățenilor cu privire la nedeclararea datelor pentru înregistrarea lor în
registrele de stare civilă și în RNEP: Înțelegerea importanței completării
corecte și complete a registrelor de stare civilă și a RNEP, având în vedere
faptul că, în caz contrar, aceasta poate atrage după sine răspunderea
Contravențională/materială, după caz.

Certificatul de absolvire cu recunoastere nationala obtinut in urma evaluarii finale
va avea titulatura: “COMPETENTE SOCIALE SI CIVICE”.
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