MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI
ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

COMUNICAT
privind principalele activităţi desfăşurate de D.E.P.A.B.D. şi de
structurile teritoriale din coordonare pentru eliberarea unor
documente necesare cetăţenilor români aflaţi în străinătate
Cetăţenilor români aflaţi, temporar, în străinătate le este asigurat accesul la
serviciile oferite pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă de către structurile
de specialitate, fără a fi necesară deplasarea în România.
Astfel, în baza procurilor speciale, a documentelor prevăzute de lege şi a cererilor
formulate la misiunile diplomatice ale României din străinătate, pot fi obţinute:
 acte de identitate;
 certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române;
 duplicate ale certificatelor de stare civilă şi/sau extrase multilingve ale
actelor de stare civilă;
 coduri numerice personale pentru cei cărora nu le-a fost atribuit C.N.P.
înainte de plecarea din ţară, respectiv pentru copiii cetăţenilor români
născuţi în străinătate;
 certificate de stare civilă ca urmare a modificărilor intervenite în
străinătate, în statutul civil al persoanei şi cu privire la nume.
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi serviciile
publice comunitare de evidenţă a persoanelor au desfăşurat în perioada ianuarie –
iulie 2016, activităţi specifice în vederea soluţionării cererilor cetăţenilor români
din străinătate, în sensul eliberării documentelor necesare valorificării drepturilor
şi intereselor acestora pe teritoriul statelor în care se află temporar, astfel:
1. În materia actelor de identitate,
 înregistrarea a 593 cereri pentru eliberarea primului act de identitate
(+48,5% faţă de primele 7 luni ale anului 2015) depuse la misiunile diplomatice
sau oficiile consulare ale României de către cetăţenii români cu domiciliul în
România, aflaţi temporar în străinătate şi care, din motive obiective nu se pot
prezenta în ţară pentru a solicita documentul respectiv; dintre acestea se remarcă
solicitările cetăţenilor români aflaţi în Spania (430), Italia (57) şi Marea Britanie
(33);
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 în perioada ianuarie-iulie 2016, la nivelul Direcţiei pentru Evidenţa

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi al serviciilor publice comunitare
de evidenţă a persoanelor a fost desfăşurat un volum important de activităţi pentru
eliberarea documentelor de identitate cetăţeniilor români care se află în străinătate,
fiind soluţionate 18.748 cereri depuse prin procură specială (+3,7% faţă de
primele 7 luni ale anului 2015) şi 593 cereri depuse la misiunile diplomatice sau
oficiile consulare ale României din ţara respectivă.
2. În ceea ce priveşte documentele specifice stării civile,
 procurarea şi transmiterea în străinătate a 3.313 certificate/extrase de
stare civilă (+28% faţă de primele 7 luni ale anului 2015) pentru cetăţenii români
ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în România; dintre acestea, s-a
înregistrat un număr mare de cereri formulate de cetăţenii români aflaţi în Spania
(760), Italia (469) şi Germania (423);
 transcrierea în registrele de stare civilă române a 41.418 certificate de
stare civilă eliberate de autorităţile străine;
 avizarea a 5.247 cereri de înscriere a menţiunilor de căsătorie şi de
desfacere a acesteia prin divorţ sau de încetare prin decesul unuia dintre soţi;
dintre acestea se remarcă solicitările cetăţenilor români aflaţi în Republica
Moldova (2.657), Germania (350) şi Spania (250);
 avizarea a 1.419 de cereri privind înscrierea menţiunilor de schimbare a
numelui şi/sau a prenumelui intervenite în străinătate (+29% faţă de primele 7
luni ale anului 2015);
 eliberarea a 810 certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei
române, necesare cetăţenilor români în raporturile cu autorităţile străine din statul
de reşedinţă;
 au fost atribuite 5.838 coduri numerice personale (C.N.P.) pentru
cetăţenii români aflaţi în străinătate, ale căror acte de stare civilă au fost
înregistrate în registrele de stare civile ale misiunilor diplomatice şi oficiilor
consulare sau pentru cei cărora nu le-a fost atribuit C.N.P. înainte de plecarea din
ţară; de reţinut faptul că, în procent de 85%, cererile provin de la cetăţenii români
aflaţi în Republica Moldova.
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