MINISTERUL AFACERILOR
INTERNE

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN TRIMESTRUL I 2013
I. În domeniul evidenţei persoanelor
Au fost desfăşurate activităţile prevăzute de lege pentru eliberarea la nivelul întregii ţări
a 572.266 acte de identitate, din care 549.176 cărţi de identitate şi 23.090 cărţi de
identitate provizorii.
Dintre cele 549.176 cărţi de identitate, 338.569 au fost eliberate ca urmare a expirării
termenului de valabilitate al actelor de identitate deţinute.
Solicitările privind eliberarea actelor de identitate, ca urmare a schimbării domiciliului,
au fost în număr de 260.398.
S-au înregistrat 54.919 cereri pentru înscrierea menţiunii de reşedinţă.
Pentru a veni în sprijinul persoanelor netransportabile, a celor cu o situaţie
materială precară ori care domiciliază în localităţi aflate la distanţe mari faţă de
serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, s-au organizat 1.816 deplasări
pentru preluarea imaginii cetăţenilor cu aparate foto-digitale, precum şi pentru
verificarea/preluarea documentelor prezentate în susţinerea cererilor. Cu această ocazie,
au fost soluţionate un număr de 13.333 cereri ale cetăţenilor pentru eliberarea
actelor de identitate.
S-au desfăşurat 541 acţiuni la instituţiile sanitare şi de protecţie socială fiind eliberate
1.323 acte de identitate.
II. În domeniul stării civile
La cererea cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care s-au adresat
misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, precum şi la cererea
cetăţenilor străini ale căror acte şi fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în
România care s-au adresat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale acestor ţări,
acreditate în România, au fost procurate şi transmise în străinătate 1.167 certificate de
stare civilă.
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În vederea acordării sprijinului de specialitate cetăţenilor români aflaţi în străinătate au
fost soluţionate cu celeritate 5.779 cereri, referitoare la atribuirea codurilor numerice
personale, care au fost transmise în format electronic de către misiunile diplomatice.
S-au soluţionat 3.479 cereri privind avizarea înscrierii de menţiuni referitoare la
modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor (divorţ, căsătorie, deces,
schimbare de nume).
Au fost înregistrate 3.324 de cereri privind divorţurile pe cale administrativă sau prin
procedură notarială în Registrul unic al certificatelor de divorţ, de către structurile de
stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor
şi notarii publici (1.403 la oficiile de stare civilă şi 1.921 la birourile notariale).
În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind
reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice
centrale şi locale aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002 şi ale Normelor de
lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de
pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor
persoane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 220/2006, s-au eliberat 385
certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române, solicitate de cetăţenii
români în vederea valorificării unor drepturi sau a apărării intereselor acestora în
străinătate.
III. În domeniul administrării bazelor de date
Un volum important de activităţi s-a înregistrat pe linia selectării şi furnizării de date cu
caracter personal, în baza protocoalelor şi contractelor aflate în derulare. Astfel, în
trimestrul I 2013 s-au furnizat, în condiţiile legii, date aferente unui număr de 2.356.791
persoane.
În cursul trimestrului I 2013, prin intermediul sistemului informatic de cazier judiciar,
dezvoltat şi administrat de D.E.P.A.B.D., au fost emise 427.514 certificate de cazier
judiciar.
S-au furnizat 65.522 de date în sistem electronic prin intermediul aplicaţiei a cărei
mentenanţă este asigurată de către D.E.P.A.B.D.
IV. Alte activităţi relevante
S-au încheiat protocoale de colaborare/cooperare privind asigurarea accesului la bazele
de date administrate, furnizarea de date din R.N.E.P., respectiv contracte de furnizare de
date din R.N.E.P. cu Biroul Român de Audit Transmedia, Unitatea Centrală pentru
Verificarea Achiziţiilor Publice, Centrul de Studiere a Opiniei Publice, Serviciul Public
de Impozite şi Taxe Constanţa, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Cosmote,
Orange, Volksbank, Autoritatea Electorală Permanentă, B.V. Mc Cann Ericsson, 4
structuri de Poliţie Locală şi 4 Direcţii Generale de Asistenţă şi Protecţie a Copilului.
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Au fost derulate activităţi aferente proiectului de modernizare a Sistemului Naţional
Informatic pentru Evidenţa Persoanelor.
S-au desfăşurat activităţi specifice domeniului de competenţă (selectarea şi prelucrarea
datelor privind persoanele cu drept de vot cuprinse în Registrul naţional de evidenţă a
persoanelor, tipărirea şi punerea la dispoziţia primarilor a listelor electorale permanente
şi a copiilor de pe acestea) în contextul organizării şi desfăşurării alegerilor locale
parţiale la nivelul a 11 unităţi administrativ-teritoriale.
Participarea reprezentanţilor D.E.P.A.B.D. la:
 grupul de lucru responsabil cu implementarea proiectului cărţii electronice de
identitate;
 grupul de lucru interinstituţional în vederea analizării, notei de fundamentare şi a
proiectului de O.U.G. privind Registrul Electoral, secţiile de votare şi listele
electorale permanente;
 întâlnirea organizată la sediul I.N.S. în vederea dezbaterii aspectelor induse de
aplicarea în viitor a proiectului de Regulament referitor la statisticile europene în
domeniul demografiei determinată de conceptul „populaţie stabilă” din cadrul
proiectului de Regulament privind statisticile europene în domeniul demografiei;
 întâlnirea cu reprezentanţii Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,
ce a avut ca obiect principal discutarea modificărilor intervenite ca urmare a
publicării în Monitorul Oficial al României,Partea I nr.257 din 18.04.2012 a
Legii nr. 61/2012 privind aprobarea O.U.G. 80/2011 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
 şedinţele comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor în vederea susţinerii
amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
S-au desfăşurat activităţi în vederea susţinerii în cadrul comisiilor parlamentare a
proiectului de lege pentru aprobarea O.U.G. nr.82/2012 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale
cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România.
A fost elaborat şi promovat potrivit procedurilor aplicabile, proiectul de hotărâre a
Guvernului pentru aplicarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 82/2012 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale
cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România.
A fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind metodologia de aplicare a
Legii 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 şi promovat spre adoptare potrivit procedurilor aplicabile.
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S-a definitivat proiectul de protocol de colaborare între M.A.I şi Ministerul Societăţii
Informaţionale în scopul implementării proiectului ,,Sistem Informatic Integrat de
Emitere a Actelor de Stare Civilă”.
S-au încasat şi virat la bugetul de stat venituri bugetare în cuantum de 122.843 de lei,
reprezentând servicii prestate în domeniul eliberării actelor de identitate (11.584 lei) şi
furnizări de date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (111.259 lei).
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