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Extras  
din raportul de evaluare a activităţii desfăşurate  de către  

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 
în anul 2014 

 
În cursul anului 2014, 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 2.693.820 acte de identitate (+13,25% faţă de 2013), din 
care 2.575.857(+13,13% faţă de anul 2013) cărţi de identitate şi 117.963 (+16,05% 
faţă de  2013) cărţi de identitate provizorii;  

 din cele 2.575.857 cărţi de identitate, 1.527.969 au fost eliberate ca 
urmare a expirării termenului de valabilitate a actelor de identitate deţinute     
(+ 8,53% faţă de 2013); 

 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 (29.928) a crescut cu  48,5% 
faţă de anul 2013 (20.151); au fost soluţionate 288 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, înregistrându-se o creştere de 78% faţă de  2013; 

 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 6.701 deplasări în teren, cu această 
ocazie, fiind puşi în legalitate 40.788 cetăţeni (faţă de 36.566 în 2013);  

 au fost desfăşurate 184 activităţi în unităţile şcolare, fiind puşi în 
legalitate cu acte de identitate 1.179 elevi, s-au executat 2.079 acţiuni la instituţiile 
sanitare şi de protecţie socială fiind eliberate 5.728 acte de identitate; 

 

 în timpul executării activităţilor specifice soluţionării cererilor cetăţenilor, 
personalul S.P.C.E.P. a demonstrat vigilenţă şi profesionalism, sens în care a depistat 
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43 persoane urmărite şi a stopat 8 tentative de solicitare a actelor de identitate 
prin declinarea unei false identităţi.  
 

2. Activităţi în domeniul stării civile 
 

 s-au întocmit 629.789  acte de stare civilă, dintre care: 
 252.102 acte de naştere; 
 126.540 acte de căsătorie; 
 250.321 acte de deces. 

  

 s-au întocmit şi eliberat 1.033.466 certificate de stare civilă, dintre care: 
 533.270 certificate de naştere; 
 197.937 certificate de căsătorie; 
 302.259 certificate de deces. 
 

 au fost puse în legalitate 42.933 persoane de etnie romă, dintre care: 
 6.331 persoane cu acte de stare civilă; 
 36.602 persoane cu acte de identitate. 

 

 au fost înregistrate, în registrele de stare civilă române, ca urmare a 
transcrierii, un număr de 107.137 (+37% faţă de 2013) 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 16.187 C.N.P.-uri pentru persoanele născute în 
străinătate; 

 procurarea de la primării, verificarea şi transmiterea în străinătate a 3.220 
certificate de stare civilă  şi a 1.394 extrase de uz extern; 

 eliberarea a 1.190 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 26.180 lei; 

 avizarea solicitărilor cererilor cetăţenilor români privind evenimente de stare 
civilă petrecute în străinătate (căsătorii/desfacerea/încetarea acestora) materializate în 
9.419 (faţă de 8.890 în 2013) înscrieri de menţiuni de căsătorie şi desfacere prin 
divorţ sau încetare a acesteia prin decesul unuia dintre soţi; 

 procurarea şi transmiterea în străinătate a 3.220 certificate de stare 
civilă(duplicate) la solicitarea cetăţenilor români aflaţi în străinătate; 

 soluţionarea unui număr de 1.656 de cereri privind înscrierea menţiunilor 
de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui. 

 
        3. Activităţi pentru actualizarea Registrului naţional de evidenţă a persoanelor: 

 

3.1. D.E.P.A.B.D. şi structurile teritoriale aflate în subordine/coordonare, în 
colaborare cu I.G.P.R., au  efectuat verificări cu privire la cetăţeni care deţin acte de 
identitate cu valabilitate expirată în perioadele 2000-2005, respectiv 2006-2011. 
Astfel, poliţiştii de ordine publică au efectuat 17.218 verificări în teren, lucrătorii de 
evidenţă a persoanelor efectuând 39.009 verificări în evidenţa persoanelor ori la alte 
instituţii. 
În urma verificărilor s-a clarificat situaţia pentru 3.055 persoane, astfel: 2.719 prin 
punerea în legalitate cu un nou act de identitate şi 336 prin actualizarea R.N.E.P. cu 
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date referitoare la: deces - 169, pierderea cetăţeniei - 13 şi dobândirea statutului de 
CRDS - 52 şi deţinerea unui buletin de identitate fără termen de valabilitate - 102.   
Pe baza informaţiilor obţinute în urma verificărilor efectuate în teren a fost înscris, în 
Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, un număr de 16.270 menţiuni 
corespunzătoare datelor rezultate, din care:  266 - posibil decedaţi (situaţii care vor fi 
clarificate la data înregistrării decesului), 5.094 - plecaţi în străinătate, 4.134 - 
plecaţi la altă adresă, 116 - arestaţi, 3.018 - necunoscuţi la adresă, 3.470 persoane 
contactate şi invitate, 172 alte cazuri. 

 
3.2. În anul 2014 au fost implementate în R.N.E.P. 56.214 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 Cod penal 
(cifrele actuale reprezintă o creştere cu 25% faţă de cele 45.002 menţiuni introduse 
în anul anterior). 
Astfel, au fost implementate: 

 22.006 comunicări interdicţii, primite din partea instanţelor judecătoreşti cu 
privire la 29.644 persoane; 

 325 ordine privind darea în urmărire a unor persoane, referitoare la 8.646 
persoane; 

 8.870 comunicări privind măsuri de siguranţă, referitoare la 8.775 persoane; 
 310 ordine de revocarea urmăririi referitoare la 9.149 persoane. 

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

din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor 
 

  actualizarea periodică a Registrului Naţional de Evidenţa Persoanelor cu date 
şi fotografii în format digital; în cursul primelor 6 luni din anul 2014 loturile de 
actualizări au însumat 25.532.511 înregistrări; 

  numărul interogărilor în bazele de date, în perioada analizată a fost de   
29.333.696 (22.914.677 interogări în evidenţa persoanelor, 5.452.456 interogări în 
evidenţa auto, 966.563 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 către D.E.P.A.B.D.: în perioada de referinţă 
au fost înregistrate 16.151 divorţuri (3.709 la starea civilă şi 12.442 de către notari); 

 validarea datelor personale din R.N.E.P. de către utilizatorii autorizaţi din 
cadrul birourilor notariale, fiind efectuate 245.210 validări; 

 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 36.176.813 date cu caracter personal (7.263.024 
în anul 2013) înregistrându-se o creştere cu 398%; 

 în baza contractelor încheiate în acest scop, către persoane juridice de 
drept privat au fost comunicate 553.340 date cu caracter personal (282.952 
în anul 2013) în creştere cu 96% faţă de 2013; 

 continuarea aplicării prevederilor Memorandumului privind unificarea 
bazei de calcul a contribuţiilor sociale şi implementarea unei declaraţii unice privind 
contribuţiile sociale, prin furnizarea schimbărilor de domiciliu, de nume, de CNP, 



 4

respectiv, decesele şi evenimentele de migrare, necesare validării informaţiilor 
cuprinse în declaraţia unică; au fost comunicate lunar către Casa Naţională de Pensii 
Publice, respectiv Ministerul Finanţelor Publice informaţiile privind modificările 
intervenite în datele personale pentru un număr total de 4.413.755 persoane din care: 
4.035.842 din evidenţa activă, 282.236 decedaţi, respectiv 95.677 persoane emigrate; 

Volumul total al datelor cu caracter personal furnizate în anul 2014 a fost 
de 237.523.670, din care 132.228.482 date personale (reprezentând 55,6% din 
volumul total),  fiind comunicate instituţiilor abilitate în perioada iulie - decembrie 
2014, acţiunile specifice privind selectarea şi prelucrarea acestor informaţii 
realizându-se exclusiv prin intermediul funcţiilor noului Sistem Naţional 
Informatic de Evidenţă a Persoanelor, care a fost dat în folosinţă exclusivă 
începând cu data de 30.06.2014. 

  au fost efectuate 5.296 actualizări ale informaţiilor conţinute în cataloagele 
specifice de străzi, localităţi, motive de eliberare a actelor de identitate; 

 rularea testelor de coerenţă pentru actualizarea R.N.E.P.; 
  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, retur, 
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. Alte activităţi relevante  
 

5.1. 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, ale căror 
obiective urmăresc informatizarea, eficientizarea, modernizarea activităţii de stare 
civilă şi evidenţă a persoanelor sau a unor domenii conexe. 

 au fost transmise persoanelor fizice şi juridice, instituţiilor publice, un număr 
de 1.177 răspunsuri la solicitări, faţă de 1.059 în anul 2013 (în creştere cu 11%), 
au fost preluate 2.203 solicitări, informări, articole de presă primite prin adresa de e-
mail a instituţiei, de la persoane fizice şi juridice, unităţi ale M.A.I., faţă de 1.895 în 
anul 2013 (în creştere cu 16%); 

 în anul 2014 la nivelul D.E.P.A.B.D. au fost înregistrate 566 petiţii, respectiv 
268 de solicitări privind liberul acces la informaţii de interes public; 

 s-au primit, prin e-mail, 116 scrisori de mulţumire din partea persoanelor 
fizice şi juridice, care au solicitat diferite informaţii, faţă de 52 în anul 2013 (în 
creştere cu 122%); 

 s-au încasat şi virat la bugetul de stat venituri bugetare în cuantum de 
1.455.000 lei (în creştere  cu 25% faţă de 2013 când suma a fost de 1.159.983 lei), 
din care 37.578 lei reprezentând servicii prestate de personalul direcţiei în vederea 
emiterii actelor de identitate şi 810.298 lei reprezentând contravaloarea datelor 
furnizate din R.N.E.P. 

 
5.2. D.E.P.A.B.D. a elaborat/revizuit/refăcut 3 proiecte de acte normative: 
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 proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative privind aplicarea dispoziţiilor legale din domeniul evidenţei 
persoanelor, actelor de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actelor de 
rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 
Economic European rezidenţi în România. 

Proiectul se află în procedura specifică în vederea reavizării de către instituţiile şi 
autorităţile publice interesate în urma consultării acestora. 
 

 proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la 
aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. 

În vederea definitivării proiectului de referinţă, la nivelul instituţiei noastre, s-a 
realizat  procedura consultării serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a 
persoanelor. Proiectul de referinţă urmează să fie înaintat Direcţiei Generale 
Juridice, în vederea parcurgerii etapelor premergătoare avizării. 
 

 proiectul de ordin al ministrului afacerilor interne pentru stabilirea 
nivelului de aplicabilitate şi condiţiile de utilizare a certificatelor pentru 
autentificarea în sistemele informatice ale M.A.I.  

Proiectul urmează să fie înaintat Direcţiei Generale Juridice, în vederea avizării şi 
promovării acestuia, spre semnare, de către conducerea Ministerului Afacerilor 
Interne. 
 

6. Proiecte cu finanţare externă  
 

Implicarea D.E.P.A.B.D. în implementarea unor proiecte, prin atragerea de 
fonduri europene nerambursabile, a constituit o prioritate având în vedere 
oportunităţile oferite în planul modernizării şi eficientizării activităţilor din 
competenţă, prin angajarea acestor resurse financiare. 

 

Proiectele în care D.E.P.A.B.D. a participat sau a fost implicată în mod direct 
sunt următoarele:   

 

 Sistemul naţional integrat de introducere şi actualizare a informaţiilor 
legate de evidenţa persoanelor. 
 

Proiectul a necesitat continuarea activităţilor tehnice complexe, în cadrul etapei 
post-implementare a proiectului de modernizare a Sistemului Naţional 
Informatic de Evidenţă a Persoanelor (S.N.I.E.P.). 
 

Trecerea la utilizarea exclusivă a S.N.I.E.P., începând cu 30.06.2014, reprezintă, 
atât pentru instituţia noastră, cât şi pentru beneficiarii serviciilor de furnizare de 
date din R.N.E.P., un moment de progres semnificativ determinat de exploatarea 
unui sistem informatic modern, care beneficiază de o tehnologie şi de 
instrumente avansate de administrare a bazelor de date de evidenţă a 
persoanelor, care prelucrează şi furnizează informaţii în condiţii superioare de 
performanţă şi securitate şi care, nu în ultimul rând, asigură accesul la o bază de 
date actualizată în timp real (on-line).  
 
Menţionăm faptul că, Sistemul naţional integrat de introducere şi actualizare a 
informaţiilor legate de evidenţa persoanelor a demonstrat o bună fiabilitate în 
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exploatare în contextul celor două tururi de scrutin pentru alegerea Preşedintelui 
României, nefiind întâmpinate dificultăţi sau alte elemente care să necesite intervenţii 
din partea specialiştilor instituţiei noastre. 
 
Numărul documentelor de identitate personalizate cu ocazia celor două tururi de 
scrutin aferente alegerilor pentru Preşedintele României, respectiv în intervalele 01-
02 şi 15-16 noiembrie 2014, se ridică la un total de 49.336, ceea ce reprezintă o 
medie de 12.334 acte de identitate personalizate zilnic, în creştere cu 40% faţă de 
situaţia realizată în timpul alegerilor pentru Parlamentul European din anul 
2014, când a fost înregistrată o medie zilnică de 8.757 documente produse prin 
intermediul vechiului sistem informatic. 
 
 

 Registrul Electronic Naţional pentru Fişele de Evidenţă Centrală a 
Persoanelor REN-FEC; 

Proiectul demarat în anul 2013, aflat în prezent în etapa de implementare, 
urmăreşte conversia arhivei fizice într-o arhivă electronică digitizată, precum şi 
automatizarea managementului integrat al documentelor electronice 
corespunzătoare. 
 

 Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă; 
 

 Cartea electronică de identitate. 
 

7. Obiective şi priorităţi 2015 
 

 În domeniul reglementării  juridice: 

 elaborarea, respectiv finalizarea (ante)proiectelor de acte normative pentru 
modificarea şi completarea reglementărilor specifice domeniului evidenţei 
persoanelor, stării civile şi al actelor de identitate; 

 modificarea/completarea/refacerea, după caz, a proiectelor aflate în procedura 
specifică consultării în vederea avizării/susţinerii acestora.  

 

 În domeniul evidenţei persoanelor:  

 implementarea proiectului privind cartea electronică de identitate; 

 implementarea proiectului Registrul Electronic Naţional pentru Fişele de 
Evidenţă Centrală a Persoanelor - REN-FEC, finanţat cu fonduri europene 
nerambursabile; 

 continuarea activităţilor specifice clarificării situaţiei persoanelor înscrise în 
evidenţe ca posesori de acte de identitate cu termen de valabilitate expirat. 

 
 În domeniul stării civile: 

 

 iniţierea, în colaborare cu Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei, a demersurilor necesare relansării proiectului privind informatizarea 
stării civile; proiectul urmează să fie promovat pentru a beneficia de programul de 
finanţare din fonduri europene nerambursabile 2016-2020; 

 intensificarea activităţii de instruire a personalului structurilor cu atribuţii de 
stare civilă în referire la modificările cadrului normativ specific.  
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   În domeniul administrării bazelor de date: 

 

 realizarea unor activităţi tehnice, post implementare, specifice proiectului 
Sistem Naţional Integrat de Introducere şi Actualizare a Informaţiilor Legate de 
Evidenţa Persoanelor (S.N.I.E.P.); 

 desfăşurarea activităţilor pentru susţinerea proiectului „Sistem informatic de 
interconectare şi interoperabilitatea dintre SNIEP şi alte sisteme informatice   (i-
SNIEP)”. 

 

 În domeniul cooperării interinstituţionale: 

 modificarea/completarea protocoalelor de cooperare/colaborare încheiate 
şi/sau, după caz, încheierea unor noi protocoale ce vor avea în vedere: actualizarea  
datelor privind urmăriţii, identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută, actul 
adiţional la Protocolul de colaborare în domeniul confruntării unor categorii de date 
pentru actualizarea evidenţelor, derularea proiectelor finanţate din fonduri europene 
nerambursabile în scopul operaţionalizării aplicaţiei software on-line pentru 
gestionarea Registrului Electronic Agricol.   

 Analiza, permanentă, a evoluţiei indicatorilor specifici realizaţi de 
S.P.C.E.P./personalul cu atribuţii în materia stării civile pentru elaborarea/ 
transmiterea îndrumărilor metodologice necesare eliminării neconformităţilor 
constatate, precum şi pentru identificarea, respectiv implementarea instrumentelor 
informatice adecvate, în scopul creşterii gradului de satisfacţie al cetăţenilor care 
accesează serviciile publice din coordonarea D.E.P.A.B.D.   

 

 Monitorizarea dinamicii indicatorilor relevanţi, aferenţi activităţilor 
planificate, pentru asigurarea continuă a necesarului de resurse financiare, 
umane şi logistice, în scopul creşterii capacităţii operaţionale a D.E.P.A.B.D. 

 

 Efectuarea unor analize periodice în cadrul echipei de proiect a 
D.E.P.A.B.D, dar şi cu responsabilii furnizorilor, pentru urmărirea modului în care 
sunt îndeplinite, în termenele asumate, obligaţiile contractuale aferente proiectului 
„REN-FEC” astfel încât, ca urmare a finalizării acestuia în termenul stabilit, să fie 
absorbite fondurile alocate.    
 

 

 

 
 


