MINISTERUL AFACERILOR
INTERNE

DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR
ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

Extras
din raportul de evaluare a activităţii desfăşurate de către Direcţia pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
în anul 2012
În cursul anului 2012 activitatea D.E.P.A.B.D. şi a structurilor din
subordine/serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor aflate în
coordonare a învederat îndeplinirea sarcinilor şi realizarea obiectivelor din aria de
responsabilitate. La nivelul acestora s-a desfăşurat un volum considerabil de
activităţi în următoarele domenii:
1. Activităţi în domeniul evidenţei persoanelor
 au fost eliberate 2.344.882 acte de identitate (+7,2% faţă de 2011 şi +14,2%
faţă de 2010), din care 2.240.310 cărţi de identitate (+6,81% faţă de 2011 şi +13,48
faţă de 2010) şi 104.572 cărţi de identitate provizorii (+11,7% faţă de 2011 şi
+16,9% faţă de 2010);
 din cele 2.240.310 cărţi de identitate, 1.251.571 au fost eliberate ca urmare a
expirării termenului de valabilitate al actelor de identitate deţinute (+15,4%
faţă de 2011 şi +27,5% faţă de 2010);
 a fost eficientizată activitatea de eliberare a actelor de identitate cetăţenilor
români aflaţi temporar în străinătate, astfel că numărul celor care au solicitat
obţinerea actelor de identitate pe bază de procură a crescut cu 32,8% faţă de
2011 (de la 12.712 în anul 2011 la 16.886 în anul 2012) şi cu 90% faţă de anul
2010 (de la 8.884 în 2010 la 16.886 în 2012); au fost soluţionate 192 cereri privind
punerea în legalitate cu primul act de identitate a persoanelor care se află în
străinătate şi care nu se pot deplasa în ţară pentru a depune cererea la serviciile de
specialitate pe raza cărora au domiciliul sau reşedinţa;
 serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor au manifestat o
atenţie sporită în ceea ce priveşte persoanele netransportabile, a celor cu o
situaţie materială precară ori care domiciliază în localităţi aflate la distanţe
mari faţă de sediile acestora; astfel, s-au organizat 7.161 deplasări în teren (faţă
de 5.919 în anul 2011 şi 5.737 în 2010) cu 20,9% mai multe decât în anul 2011 şi

24,8% mai multe decât în 2010, cu această ocazie, fiind puşi în legalitate 43.883
cetăţeni (faţă de 30.571 în 2011 şi 30.800 în 2010);
 au fost desfăşurate 151 activităţi în unităţile şcolare, fiind puşi în legalitate
942 elevi şi s-au executat 2.135 acţiuni la instituţiile sanitare şi de protecţie socială
fiind eliberate 6.046 acte de identitate;

în timpul executării activităţilor specifice soluţionării cererilor cetăţenilor,
personalul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor a depistat 76
persoane urmărite (faţă de 53 în 2011 şi 41 în 2010) şi a stopat 16 tentative de
solicitare a actelor de identitate prin declinarea unei false identităţi.
2. Activităţi în domeniul stării civile
 s-au întocmit 620.179 acte de stare civilă, dintre care:
 248.189 acte de naştere ;
 117.869 acte de căsătorie ;
 254.121 acte de deces .
 s-au eliberat 1.034.140 certificate de stare civilă, dintre care:

 530.620 certificate de naştere ;
 192.036 certificate de căsătorie ;
 311.484 certificate de deces .
 au fost puse în legalitate 33.740 persoane de etnie romă, dintre care:

 3.690 persoane cu acte de stare civilă ;
 30.050 persoane cu acte de identitate .
 au fost înregistrate în registrele de stare civilă române ca urmare a transcrierii

un număr de 65.114 certificate şi extrase eliberate de autorităţile străine.
Alte activităţi în domeniul stării civile au vizat soluţionarea cererilor formulate
de cetăţenii români aflaţi în străinătate, concretizate în:
 atribuirea unui număr de 12.444 C.N.P.-uri pentru persoanele născute în

străinătate;
 procurarea de la primării şi transmiterea în străinătate a 5.359 certificate de
stare civilă şi a 1.407 extrase de uz extern;
 eliberarea unui număr de 1.368 certificate de atestare a domiciliului şi a
cetăţeniei, în vederea obţinerii unor drepturi sau apărării intereselor cetăţenilor
români în străinătate, pentru care s-a încasat şi virat la bugetul de stat suma de
30.096 lei;
 avizarea solicitărilor cetăţenilor români privind evenimente de stare civilă
petrecute în străinătate (căsătorii/desfacerea acestora) materializate în 7.717
înscrieri de menţiuni de căsătorie şi desfacere sau încetare a acesteia prin
divorţ prin divorţ, respectiv decesul unuia dintre soţi;
 procurarea şi transmiterea în străinătate a 5.359 certificate de stare civilă
(duplicate) la solicitarea cetăţenilor români aflaţi în străinătate;
 soluţionarea unui număr de 1.350 de cereri privind înscrierea menţiunilor
de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui.
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3. Activităţi privind actualizarea Registrului naţional de evidenţă a persoanelor:
D.E.P.A.B.D. a iniţiat, derulat şi coordonat un ansamblu de măsuri, realizate atât la
nivelul direcţiei cât şi la nivelul serviciilor locale, pentru clarificarea situaţiei unor
persoane, astfel:
3.1. S-au efectuat verificări complexe, atât în teren cât şi în evidenţe cu privire la
14.683 persoane înregistrate în R.N.E.P. cu vârsta de peste 100 ani; în urma
verificării celor 14.683 persoane cu vârsta de peste 100 ani, 461 au fost identificate
în viaţă, iar pentru 2.878 persoane a fost actualizat R.N.E.P. cu menţiuni privind
decesul; de asemenea, pentru 11.344 persoane au fost efectuate în baza de date
menţiuni privind rezultatul verificărilor în alte evidenţe şi în teren
(neidentificate în registrele de stare civilă ori în teren, sau posibil decedate).
3.2. Începând cu 01.10.2012, D.E.P.A.B.D. a început acţiunea de verificare în
legătură cu cele 595.080 persoane, deţinători de acte de identitate cu termen de
valabilitate expirat, astfel:
 peste 20 de ani: 25.904 persoane;
 între 15-20 ani: 29.834 persoane;
 între 10-15 ani: 43.745 persoane;
 între 5-10 ani: 60.390 persoane;
 între 1- 5 ani: 435.207 persoane.
Într-o primă etapă, la nivelul D.E.P.A.B.D. s-au efectuat verificări în toate
categoriile de evidenţe, pentru cele 25.904 persoane care nu au solicitat
preschimbarea actului de identitate cu termen de valabilitate expirat de peste 20 de
ani.
Până în prezent s-a clarificat situaţia pentru 6.036 persoane, rezultând:
 486 persoane au decedat;
 287 au emigrat;
 29 şi-au stabilit domiciliul în străinătate;
 349 au pierdut cetăţenia română.
De asemenea, în colaborare cu I.G.P.R. s-au dispus măsuri pentru verificarea
situaţiei a 169.345 persoanelor care, deşi deţin act de identitate cu termenul de
valabilitate al expirat în perioada 01.01.2009-31.12.2011, nu au solicitat obţinerea
unui nou act de identitate.
3.3 În anul 2012, au fost implementate în R.N.E.P. 36.336 menţiuni operative
(privind persoanele date în urmărire sau faţă de care s-au luat măsuri privind
revocarea urmăririi, interzicerea de a se afla pe raza unei localităţi sau de a părăsi
localitatea de domiciliu sau ţara, cât şi privind persoanele expulzate sau faţă de care
s-au dispus, de către instanţele de judecată, măsuri de interdicţie, conform art. 64 71 C.pen.), după cum urmează:
 18.178 comunicări sentinţe penale transmise de instanţele de judecată
prin care se dispune interzicerea unor drepturi sau prin care se dispun măsuri
privind interzicerea de a se afla / a părăsi localitatea / ţara, cu privire la un număr de
21.408 persoane;
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 294 ordine privind darea în urmărire, referitoare la un număr de 7.404

persoane;
4. Activităţi în domeniul administrării bazelor de date
 numărul de actualizări ale informaţiilor înregistrate în R.N.E.P. a fost de

48.760.000 înregistrări ceea ce reprezintă o creştere a volumului de informaţii
actualizate cu aproximativ 126,8% faţă de datele centralizate la nivelul anului
2010 şi cu 8,35% faţă de 2011;
 numărul interogărilor în bazele de date, în perioada analizată a fost de
24.920.399 interogări (18.578.661 interogări în evidenţa persoanelor 1.076.516
interogări în evidenţa auto, 5.265.222 interogări în evidenţa paşapoartelor);
 înregistrarea de către serviciile de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P. şi notarii
publici a divorţurilor constatate pe cale administrativă sau prin procedură notarială
în Registrul electronic unic, administrat de specialiştii unităţii; în perioada de
referinţă au fost înregistrate 12.287 divorţuri (5.728 la starea civilă şi 6.559 de către
notari) comparativ cu 9.249 (6.049 la starea civilă şi 3.200 de către notari) în anul
2011; se constată o creştere a divorţurilor cu 32,8% faţă de anul 2011;
 validarea datelor personale din R.N.E.P. de către utilizatorii autorizaţi din
cadrul birourilor notariale, fiind efectuate un număr de 252.382 (181.988/2011,
109.683/2010) validări;
 prin intermediul aplicaţiei de cazier judiciar, au fost emise un număr de
1.643.852 certificate de cazier judiciar (1.685.813 în anul 2011, 1.670.730 în anul
2010;
 derularea protocoalelor şi 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 17.013.527 date cu caracter personal (1.920.860 în anul 2010, 1.945.198
în anul 2011), înregistrându-se o creştere de aprox. 8 ori faţă de anul 2011;
- în baza contractelor încheiate în acest scop, către persoane juridice de drept privat
au fost comunicate 245.437 date cu caracter personal (273.847 în anul 2011,
274.414 în anul 2010), în scădere cu aproximativ 10% faţă de 2011.
5. Acte normative elaborate/susţinute şi/sau adoptate în domeniul de referinţă:
 proiectul de Lege privind aderarea la Convenţia nr. 16 a Comisiei
Internaţionale Stare Civilă (CIEC) privind eliberarea extraselor multilingve de pe
actele de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976 – Legea nr. 65/2012
a fost adoptată de Parlamentul României, promulgată şi publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 277 din 26 aprilie 2012 şi a intrat în vigoare la data de
24.08.2012.
 proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

80/2011- (Legea nr. 61/2012). pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civilă a fost promulgată şi publicată în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 257 din 18 aprilie 2012.
 proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi

completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de
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identitate ale cetăţenilor români, cartea de alegător, precum şi privind libera
circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene şi Spaţiului Economic European, şi pentru stabilirea unor măsuri
privind punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate – Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 a fost adoptată la 4 decembrie 2012.
6. Alte activităţi relevante
D.E.P.A.B.D. a continuat colaborarea în cadru interinstituţional, în vederea
furnizării şi valorificării datelor din bazele de date administrate sau a implementării
unor proiecte iniţiate în anii anteriori, finanţate din fonduri europene, a căror
obiective urmăresc informatizarea, eficientizarea sau modernizarea activităţii de
stare civilă si evidenţă a persoanelor, sau a unor domenii conexe.
La nivelul anului 2012, în baza protocoalelor încheiate de către D.E.P.A.B.D., au
fost selectate, prelucrate şi furnizate 17.013.527 date cu caracter personal;
principalii beneficiari ai datelor au fost Casa de Pensii Sectorială a M.A.I, Casa de
Pensii Sectorială a M.Ap.N, Institutul Naţional de Statistică, Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Spitalul Clinic de
Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular Foişor Bucureşti, Primăria mun.
Bucureşti, Primăriile Sectoarelor 1, 2 şi 4.
În perioada de referinţă, a fost analizat cadrul legal aplicabil, pentru stabilirea
temeiului legal, au fost elaborate şi/sau definitivate şi semnate 92 de protocoale de
cooperare/colaborare, acte adiţionale la protocoale de cooperare/colaborare,
respectiv contracte furnizare date. Subliniem faptul că, prin raportare la numărul
acestor documente elaborate şi/sau definitivate şi semnate în anii 2011 şi 2010,
creşterea înregistrată în anul 2012 reprezintă 18% faţă de anul 2011 şi 178,8%
faţă de anul 2010.
La sfârşitul anului 2012, la nivelul D.E.P.A.B.D. şi al structurilor teritoriale de
administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor din subordine, se aflau
în derulare 120 protocoale de colaborare/cooperare.
În anul 2012, la nivelul D.E.P.A.B.D. au fost înregistrate 462 petiţii (faţă de 399
în anul 2011 şi 395 în anul 2010), precum şi 592 solicitări informaţii de interes
public (565 în anul 2011 şi 539 în anul 2010).
S-au primit, prin e-mail, 169 scrisori de mulţumire din partea persoanelor fizice şi
juridice, care au solicitat diferite informaţii.
S-au încasat şi virat la bugetul de stat venituri bugetare în cuantum de 570.617 lei,
din care 43.916 lei reprezentând servicii prestate de personalul direcţiei în vedere
emiterii actelor de identitate şi 526.701 lei reprezentând contravaloarea datelor
furnizate din R.N.E.P..
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7. Principalele direcţii de acţiune pentru anul 2013
 elaborarea, definitivarea şi/sau, după caz, parcurgerea procedurilor
specifice necesare, potrivit competenţelor, în vederea aprobării de către Guvernul
României/adoptării de către Parlamentul României, a actelor normative din
domeniile coordonate de către D.E.P.A.B.D.;
 implementarea proiectului privind cartea electronică de identitate.
 continuarea activităţilor în vederea implementării proiectelor finanţate
prin fonduri europene:
 Proiectul „Sistemul naţional integrat de introducere şi actualizare a
informaţiilor legate de evidenţa persoanelor”
 Proiectul Registrul Electronic Naţional pentru Fişele de Evidenţă
Centrală a Persoanelor” - REN-FEC.
 continuarea acţiunilor de colaborare cu reprezentanţii Ministerului pentru
Societatea Informaţională, în vederea realizării proiectului de informatizare a
activităţii de stare civilă din fonduri europene;
 întreprinderea demersurilor pentru aderarea României la Convenţia
Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 20, cu privire la eliberarea
certificatului de capacitate matrimonială, semnată la München la 5 septembrie
1980;
 crearea unei secţiuni pe site-ul D.E.P.A.B.D. cu informaţii utile în domeniul
stării civile, comunicate de către Direcţia Relaţii Consulare din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe, precum şi de către misiunile diplomatice acreditate în România,
în scopul acordării sprijinului pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate sau care
urmează să se deplaseze în străinătate.
 actualizarea R.N.E.P. cu informaţiile privind persoanele posesoare de acte
de identitate cu termen de valabilitate expirat, rezultate din verificările complexe
ce se derulează începând cu ultimul trimestru al anului 2012 în cadrul activităţii de
reducere a numărului cetăţenilor care nu deţin acte de identitate valabile;
 continuarea colaborării cu Autoritatea Electorală Permanentă în vederea
constituirii şi actualizării Registrului electoral;
 identificarea şi implementarea unei platforme tip e-learning pentru
realizarea pregătirii de specialitate a personalului serviciilor publice comunitare de
evidenţă a persoanelor, la distanţă;
 profesionalizarea carierei manageriale în cadrul D.E.P.A.B.D. şi al
structurilor subordonate.
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