MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI
ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

Extras din raportul
privind evaluarea activităţii desfăşurate de
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
în anul 2010
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date are în subordine
41 birouri judeţene de administrare a bazelor de date şi serviciul de profil din cadrul mun.
Bucureşti, iar în coordonare 452 servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor (din
care: 41 în subordinea consiliilor judeţene, 98 a celor municipale, 195 orăşeneşti şi 111
comunale, iar la mun. Bucureşti, 1 în subordinea Consiliului general şi 6 la consiliile locale de
sector), cât şi 2.782 oficii de stare civilă.
În anul 2010, activitatea D.E.P.A.B.D. s-a axat, în principal, pe atingerea obiectivelor
specifice din domeniul stării civile, evidenţei persoanelor, actelor de identitate şi administrării
bazelor de date.
Menţionăm că, D.E.P.A.B.D. a fost operaţionalizată la 25.12.2009, ca urmare a comasării
prin fuziune a Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi a Centrului Naţional de
Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor.
I. PRINCIPALII INDICATORI
1. Pe linie de evidenţă a persoanelor
Au fost eliberate 2.054.079 acte de identitate, din care 1.974.038 cărţi de identitate
şi 80.041 cărţi de identitate provizorii;
Din totalul cărţilor de identitate, 981.384 au fost eliberate ca urmare a expirării
termenului de valabilitate, cu 27,2% mai multe decât în anul 2009, iar 195.955 ca urmare a
pierderii şi furtului acestora, cu 12,8 % mai puţine decât în anul 2009.
De asemenea, s-au efectuat 829.143 schimbări de domiciliu şi s-au aplicat 232.087 vize
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 5.737 deplasări în teren, pentru
preluarea imaginii cetăţenilor şi pentru verificarea documentelor prezentate în susţinerea
cererilor. Cu această ocazie, au fost soluţionate un număr de 30.800 cereri ale cetăţenilor
pentru eliberarea actelor de identitate.
Lucrătorii de evidenţă au desfăşurat 845 activităţi în unităţile şcolare, fiind puşi în
legalitate 2.368 elevi şi au executat 2.602 acţiuni la instituţiile sanitare şi de protecţie socială
ocazie cu care au eliberat 6.672 acte de identitate.
În timpul executării activităţilor specifice soluţionării cererilor cetăţenilor, personalul
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor a depistat 41 persoane urmărite şi a
stopat 34 tentative de solicitare a actelor de identitate prin prezentarea sub o falsă
identitate.
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2. Pe linie de stare civilă
Activitatea desfăşurată de către personalul cu atribuţii în domeniu din cadrul serviciilor
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi primăriile unităţilor administrativ
teritoriale unde nu funcţionează servicii s-a materializat, după cum urmează:
- întocmire a 533.604 acte de stare civilă, din care:
205.658 acte de naştere;
104.106 acte de căsătorie;
223.840 acte de deces.
- emitere a 872.466 certificate de stare civilă, din care:
447.170 certificate de naştere;
164.885 certificate de căsătorie;
260.411 certificate de deces.
De asemenea, s-au realizat/soluţionat următoarele:
- 1.117.662 menţiuni operate în registrele de stare civilă;
- 1.990 acţiuni în instanţă (anulări, completări, înregistrări tardive, declararea morţii);
- 6.495 rectificări acte de stare civilă;
- 296 reconstituiri acte de stare civilă;
- 46.227 transcrieri în registrele de stare civilă române a certificatelor de stare civilă
eliberate de autorităţile străine, din care:
35.264 certificate de naştere;
9.154 certificate de căsătorie;
1.809 certificate de deces.
- 2.221 dosare de schimbare a numelui pe cale administrativă.
3. Indicatori referitori la administrarea bazelor de date privind evidenţa persoanelor
- loturile de actualizare a bazelor de date au fost constituite dintr-un număr de
21.500.000 actualizări dintre care, 8.670.000 au reprezentat inserări de noi informaţii,
11.141.000 modificări ale datelor existente, iar 1.689.000 au reprezentat ştergeri operate în
baza de date centrală de evidenţă a persoanelor;
- au fost încărcate în baza de date de imagini 2.013.850 fotografii în format digital, faţă
de 1.820.343 în anul precedent, numărul total al fotografiilor digitale existente în baza de date
centrală de imagini fiind la data întocmirii prezentului raport de 24.225.949;
- au fost efectuate 24.006 actualizări pentru administrarea şi ţinerea în actualitate a
nomenclatoarelor de interes general, în creştere cu 69% faţă de anul anterior;
- au fost efectuate 15.806.325 interogări, ceea ce reprezintă o creştere cu 53,8 % faţă
de 2009. Din punct de vedere al repartizării volumului de verificări pe bazele de date aflate în
administrarea unităţii, 10.547.702 verificări au fost efectuate în baza de date de evidenţă a
persoanelor, 4.218.631 în baza de date de permise de conducere şi certificate de înmatriculare
şi 1.039.992 verificări în baza de date de paşapoarte simple;
- la solicitarea structurilor teritoriale subordonate, au fost atribuite 14.355 coduri
numerice personale, faţă de 11.894 în anul 2009.
4. D.E.P.A.B.D. a încasat şi virat la bugetul de stat
- 567.338,26 lei (cu 48,03% mai mult decât în anul precedent) reprezentând serviciile
prestate de personalul Direcţiei în domeniul emiterii actelor de identitate (36.861 lei)
precum şi cel al furnizării datelor din R.N.E.P. (530.477,26 lei);
- 292.665 lei, reprezentând contravaloarea imprimatelor de stare civilă furnizate
direcţiilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.
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PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE D.E.P.A.B.D. PENTRU ANUL 2011
 Realizarea obligaţiilor ce revin D.E.P.A.B.D. pe linia aderării la Spaţiul Schengen şi
furnizarea datelor necesare către Sistemului Informatic Naţional de Semnalări.
 Securizarea actului de identitate emis cetăţeanului român pentru prevenirea falsului şi
furtului de identitate sens în care vor fi desfăşurate activităţile metodologice şi tehnice
necesare punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate.
 Monitorizarea efectelor induse de implementarea O.U.G. nr.63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri financiare şi formularea de propuneri, flexibile, care să asigure
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi după redimensionarea
impusă de acest act normativ.
 Iniţierea unor amendamente la Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,
republicată, în scopul descentralizării activităţii derulate, în prezent, exclusiv de Primăria
Sectorului 1 – Bucureşti, pentru soluţionarea cererilor de transcriere a certificatelor de stare
civilă, formulate de cetăţenii români domiciliaţi în străinătate care nu au avut domiciliul în
România, prin abilitarea reprezentanţelor diplomatice ale României, precum şi a serviciilor
judeţene, municipale şi orăşeneşti de specialitate.
 Modernizarea Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor, prin
implementarea proiectului „Sistem Naţional Integrat de Introducere şi Actualizare a
Informaţiilor legate de Evidenţa Persoanelor”.
 Administrarea bazei de date şi dezvoltarea aplicaţiei informatice dedicată emiterii
certificatelor de cazier în sistem informatizat, precum şi a aplicaţiei PORTAL care facilitează
efectuarea de verificări on-line în bazele de date integrate privind evidenţa persoanelor,
paşapoarte, permise auto şi certificate de înmatriculare a vehiculelor, atât de pe staţii fixe cât şi
de pe terminale mobile.
 Intensificarea colaborării cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea desfăşurării de
către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate a activităţilor
specifice pentru întocmirea actelor şi certificatelor de stare civilă, precum şi pentru eliberarea
actelor de identitate cetăţenilor români aflaţi în străinătate.
 Participarea la realizarea proiectului de informatizare a oficiilor de stare civilă, în cadrul
programului Economia Bazată pe Cunoaştere (Knowledge Based Economy), derulat de
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi finanţat de Banca Mondială, în scopul
informatizării unor componente ale activităţii de stare civilă.
 Îndeplinirea atribuţiilor specifice pe linia Recensământului populaţiei şi locuinţelor din
anul 2011.
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