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SINTEZA ACTIVITĂŢII  DIRECŢIEI PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI 

ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2020 

 

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date are în subordine 42 

structuri teritoriale de administrare a bazelor de date, iar în coordonare metodologică 608 servicii publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor (S.P.C.E.P.) care funcţionează la nivelul ţării, în subordinea 

consiliilor judeţene – 41, a consiliilor municipale – 99, orăşeneşti – 200 şi comunale – 260, iar la nivelul 

mun. Bucureşti, în subordinea Consiliului general – 1, a consiliilor locale de sector – 6 şi 1 în cadrul 

D.E.P.A.B.D. 

În cursul anului 2020, activitatea D.E.P.A.B.D. şi a structurilor din subordine/serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor (S.P.C.E.P.) aflate în coordonare metodologică a învederat 

îndeplinirea sarcinilor şi realizarea obiectivelor din aria de responsabilitate, materializate într-un volum 

considerabil de activităţi, astfel: 

 

1. Activităţi în domeniul evidenţei persoanelor  

 

 au fost înregistrate în R.N.E.P. 269.405 persoane, din care 186.593 la naştere şi 82.812 ca 

urmare a dobândirii cetăţeniei române, a schimbării domiciliului din străinătate în România, a 

transcrierii certificatelor de naştere în registrele de stare civilă române, ori ca urmare a  altor situaţii; 

 au fost desfăşurate activităţile pentru soluţionarea a 2.304.183 cereri ale cetăţenilor pentru 

eliberarea a 1.858.713 cărţi de identitate, a 93.020 cărţi de identitate provizorii şi înscrierea a 

352.450  menţiuni de stabilire a reşedinţei, dintre acestea 1.058.983 au fost eliberate ca urmare a 

expirării termenului de valabilitate al actelor de identitate deţinute;  

 au fost soluţionate 31.328 pentru eliberarea actelor de identitate cetăţenilor români aflaţi 

temporar în străinătate pe bază de procură. 

 

2. Activităţi în domeniul stării civile 

 

 s-au întocmit 614.368 acte de stare civilă, dintre care: 

 224.870  acte de naştere; 

 90.854 acte de căsătorie; 

 298.644 acte de deces. 

  s-au eliberat 955.638 certificate de stare civilă, dintre care: 

 458.873 certificate de naştere; 

 147.511 certificate de căsătorie; 

 349.254 certificate de deces. 

 

 au fost puse în legalitate  45.537 persoane de etnie romă, dintre care: 

 10.686 persoane cu acte de stare civilă;  

 34.851 persoane cu acte de identitate. 

 

 

Alte activităţi în domeniul stării civile, realizate de D.E.P.A.B.D. au vizat soluţionarea cererilor 

formulate de cetăţenii români aflaţi în străinătate, concretizate în: 
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 atribuirea a 4.467 C.N.P.-uri pentru persoanele născute în străinătate; 

 eliberarea a 1.346 certificate privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a 

persoanelor şi 384 formulare standard multilingv eliberate în baza Regulamentului (UE) 2016/1191 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii în 

Uniunea Europeană care însoţeşte numai documentul ce urmează a fi prezentat autorităţilor competente 

din statele membre ale Uniunii Europene; 

 aprobarea a 13.010 cereri privind înscrierea pe marginea actelor de stare civilă a menţiunilor 

privind modificările intervenite în statutul civil al persoanei (dintre acestea 6.474 menţiuni de căsătorie 

şi de desfacere a acesteia prin divorţ şi 246 menţiuni de căsătorie şi de încetare a acesteia prin decesul 

unuia dintre soţi); 

 procurarea şi  transmiterea în străinătate a 1.695 extrase pentru uz extern; 

 întocmirea a 3.665 de comunicări către primăriile locului de naştere şi 1.038 către serviciile 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară. 

 

        3. Actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.) cu menţiuni operative 

 

Au fost implementate în R.N.E.P. 49.964 menţiuni operative referitoare la persoanele faţă de 

care s-a dispus interzicerea de a se afla pe raza unei localităţi, de a părăsi localitatea de domiciliu ori ţara, 

sau faţă de care s-au dispus, de către instanţele de judecată, măsuri de interdicţie şi preventive, conform 

prevederilor art. 65-66 din Codul Penal, respectiv art. 202 din Codul de Procedură Penală. Astfel, au fost 

soluţionate: 

 

 19.487 comunicări referitoare la interzicerea drepturilor electorale, primite din partea instanţelor 

judecătoreşti, în baza cărora au fost actualizate menţiuni operative cu privire la 14.646 persoane; 

 30.477 comunicări privind măsuri de siguranţă în baza cărora au fost actualizate menţiuni 

operative referitoare la 38.690 persoane. 

 

4. Activităţi în domeniul administrării  bazelor de date şi al furnizării de date din Registrul 

Naţional de Evidenţă a Persoanelor 

 

 facilitarea accesului utilizatorilor abilitaţi, la bazele de date prin intermediul aplicaţiei 

PORTAL, în vederea efectuării verificărilor ce se impun pentru stabilirea identităţii persoanelor; s-au 

alocat 6.346 de noi conturi de acces la aplicaţia Portal; în momentul de faţă sunt gestionate şi 

administrate 105.905 conturi; 

  numărul interogărilor în bazele de date administrate în perioada analizată a fost de 64.989.257 

(cu 4% mai puţin faţă de anul 2019), dintre care 61.373.753 interogări în evidenţa persoanelor); 

 înregistrarea de către serviciile de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P. şi de către notarii 

publici a divorţurilor constatate pe cale administrativă sau prin procedură notarială în Registrul 

electronic unic, administrat de D.E.P.A.B.D.; în perioada de referinţă au fost înregistrate 18.231 

divorţuri; 

 validarea datelor personale din R.N.E.P. de către utilizatorii autorizaţi din cadrul birourilor 

notariale, sens în care s-au înregistrat 236.767 validări; 

 derularea protocoalelor şi a contractelor de furnizare a datelor din R.N.E.P.: 

 în baza protocoalelor încheiate de către D.E.P.A.B.D., au fost selectate, prelucrate şi furnizate 

138.064.253 date cu caracter personal; 

 continuarea aplicării prevederilor Memorandumului privind unificarea bazei de calcul a 

contribuţiilor sociale şi implementarea unei declaraţii unice privind contribuţiile sociale, prin furnizarea 

datelor necesare validării informaţiilor cuprinse în declaraţia unică; au fost comunicate către Casa 

Naţională de Pensii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, informaţiile privind 

modificările intervenite în datele personale, faţă de luna precedentă, pentru un număr total de 4.736.901 

persoane. 

  rularea testelor de coerenţă pentru actualizarea R.N.E.P.; 
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  asigurarea fluxului de actualizare a bazei de date judeţene cu informaţiile zilnice, decadale, 

lunare sau ocazionale primite de la D.E.P.A.B.D. (urmăriţi,  nomenclator etc.); 

 au fost desfăşurate activităţi specifice în vederea operaţionalizării sau aducerii de noi 

funcţionalităţi serviciilor web ce furnizează date din R.N.E.P. prin aplicaţii informatice dezvoltate la 

nivelul altor instituţii şi autorităţi publice.  

 

5. Activităţi în domeniul electoral 

 

Pentru buna desfăşurare a procesului electoral pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, precum şi a celui pentru Senat şi Camera Deputaţilor, au fost comunicate 131.038.751 de 

informaţii, comparativ cu anul 2019, când au fost furnizate 112.078.007, acestea  reprezentând setul 

complet al datelor cuprinse în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu relevanţă în materie 

electorală, necesare în scopul actualizării Registrului Electoral, cum ar fi domicilii, reşedinţe, interdicţii 

ale drepturilor electorale, respectiv informaţiile referitoare la posibilul deces al persoanei sau cu privire la 

faptul că în urma verificărilor efectuate în teren, persoana nu a fost identificată la adresa de domiciliu, 

precum şi datele aferente nomenclatorului de artere de circulaţie organizat pe localităţi şi judeţe, constituit 

şi administrat de unitatea noastră în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor. 

    

       6. Obiective  

 

I. Obiective strategice 

 

    1.  Adoptarea măsurilor legislative necesare punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi 

participarea la definitivarea documentaţiei pentru achiziţia publică a infrastructurii informatice 

necesare; proiectul de referinţă se realizează în colaborare cu D.G.C.T.I., C.N.A.S., S.T.S. integratorul 

acestuia fiind C.N.- Imprimeria Naţională; 

 

2. Desfăşurarea activităţilor specifice în vederea implementării proiectului Sistem Integrat 

Informatic de Emitere a Actelor de Stare Civilă (S.I.I.E.A.S.C). 

 

II. Obiective fundamentale  

 

1. În domeniul  simplificării şi optimizării procedurilor administrative  

- continuarea îndeplinirii măsurilor pentru implementarea proiectelor din competenţa D.E.P.A.B.D., 

referitoare la simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, pentru îndeplinirea 

obiectivelor din Programul de Guvernare 2017-2020, aferente Agendei Digitale; 

- acordarea sprijinului de specialitate structurilor teritoriale pentru implementarea normelor impuse de 

dinamica procesului legislativ specific acestui domeniu. 

 

2. În domeniul reglementării  juridice 

Elaborarea şi promovarea la Direcţia Generală Juridică a următoarelor proiecte de acte normative: 

 proiectului de act normativ pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 97/2005 privind 

evidenţa, domiciliul şi actele de identitate ale cetăţenilor români; 

 proiectului de hotărâre a guvernului pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 839/2006 

privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale 

cărţii de imobil, cu modificările şi completările ulterioare; 

 proiectului de hotărâre a guvernului pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1375/2006 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 proiectului de act normativ privind furnizarea datelor cu caracter personal de către 

D.E.P.A.B.D. în scopul corelării cu dispozițiile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu cracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE; 
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 proiectului de act normativ de modificare a H.G  nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei 

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

 proiectului de act normativ pentru modificarea H.G nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor 

de lucru privind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de pe actele de 

stare civilă, precum și a datelor cu privire la domiciliul și reședința unor persoane, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 proiectului de act normativ pentru modificarea H.G. nr. 727/2013 privind aplicarea Normelor 

metodologice de punere în aplicare a prevederilor Conventiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de 

Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  

3. În domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile  

 realizarea îndrumărilor tematice, participarea la instruirile şi convocările organizate de 

S.P.C.E.P., transmiterea de dispoziţii şi îndrumări, respectiv analizarea şi clarificarea unor aspecte şi 

cazuri atipice ce fac obiectul soluţionării cererilor şi petiţiilor formulate de cetăţeni; 

 instruirea personalului cu atribuţii în materia stării civile şi evidenţei persoanelor, din cadrul 

S.P.C.E.P./primării, respectiv al misiunilor diplomatice, cu privire la  modificările cadrului normativ 

specific. 

 

4. În domeniul administrării bazelor de date 

 

 administrarea sistemelor informatice dezvoltate la nivelul D.E.P.A.B.D.: S.N.I.E.P., REN-

FEC, a copiilor operaţionale ale Registrului Naţional al Paşapoartelor Simple, Registrul Naţional de 

Evidenţă Permise de Conducere şi Certificate de Înmatriculare Vehicule, Registrul divorţurilor, 

Registrul Persoanelor cu Identitate Necunoscută);  

 

 derularea activităţilor pentru achiziţia şi implementarea contractelor de mentenanţă şi suport 

tehnic pentru sistemele informatice administrate de D.E.P.A.B.D. şi a celor utilizate de structurile 

teritoriale judeţene. 

 

 

5. Realizarea activităţilor necesare coerenţei şi calităţii procesului de actualizare a Registrului 

naţional de evidenţă a persoanelor 

 

 

 

 

 


