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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 2015 

 
În cursul anului 2015, activitatea D.E.P.A.B.D. şi a structurilor din subordine/ 

coordonare a învederat îndeplinirea sarcinilor şi realizarea obiectivelor din aria de 
responsabilitate, fiind  

desfăşurate un volum considerabil de activităţi în următoarele domenii: 
 
1. Activităţi în domeniul evidenţei persoanelor  

 

 

 s-au  eliberat 2.307.861 (2.693.820 în 2014) acte de identitate, din care 
2.199.811 (2.575.857 în 2014) cărţi de identitate şi 108.050 (117.963 în 2014) cărţi 
de identitate provizorii;  

 dintre cele 2.199.811 cărţi de identitate, 1.249.391 au fost eliberate ca 
urmare a expirării termenului de valabilitate a actelor de identitate deţinute; 

 au fost soluţionate  493  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, 
înregistrându-se o creştere de 71% faţă de anul 2014; 

 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 5.590 deplasări în teren, cu 
această ocazie, fiind puşi în legalitate 17.982 cetăţeni;  

 s-au  desfăşurat 104 activităţi în unităţile şcolare, fiind puşi în legalitate 
cu acte de identitate 1.105 elevi, s-au executat 1.750 acţiuni la instituţiile sanitare şi 
de protecţie socială fiind eliberate 5.745 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 43 persoane urmărite şi a stopat 4 tentative de solicitare a actelor de 
identitate prin declinarea unei false identităţi.  
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2. Activităţi în domeniul stării civile 

 

 s-au întocmit 657.318 (+ 4,37%) acte de stare civilă, faţă de 629.789  în 
2014, dintre care: 
 264.816 (+5,4%) acte de naştere ( faţă de 252.102 în 2014); 
 108.860 (-13,9%) acte de căsătorie (faţă de 126.540 în 2014); 
 259.732 (+3,7%) acte de deces (faţă de 250.321 în 2014); 

 

 s-au eliberat 1.374.641 (+33%) certificate de stare civilă, faţă de 1.033.466 
în 2014, dintre care: 
 553.066  (+3,7%) certificate de naştere (faţă de 533.270 în 2014); 
 204.729 (+3,4%) certificate de căsătorie (faţă de 197.937 în 2014); 
 334.303 (+10,6%) certificate de deces  (faţă de 302.259 în 2014). 

 

 au fost puse în legalitate 46.030 (+7,2%) persoane faţă de 42.933 în anul 
2014,  dintre care: 
 8.882 (+40,3%)  persoane cu acte de stare civilă (faţă de 6.331 în 2014);  
 37.148 (+1,5% ) persoane cu acte de identitate (faţă de 36.602 în 2014). 

 

   au fost înregistrate, în registrele de stare civilă române, ca urmare a 
transcrierii, un număr de 100.179 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 a  15.006 C.N.P.-uri pentru persoanele născute în străinătate; 
 procurarea de la primării şi transmiterea în străinătate a 4.082 certificate de 

stare civilă (3.220 în anul 2014) şi a 1.375 extrase de uz extern (comparativ cu 1.394 
în anul 2014);  

  eliberarea a 1.247 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 28.028 lei; 

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

 soluţionarea a 1.859 (1.656 în 2014)  cereri privind înscrierea menţiunilor 
de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui. 

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

 

3.1. În anul 2015 au fost implementate în R.N.E.P. 56.041 menţiuni referitoare la 
persoanele faţă de care s-a dispus interzicerea de a se afla pe raza unei localităţi, de a 
părăsi localitatea de domiciliu ori ţara sau faţă de care s-au dispus, de către instanţele 
de judecată, măsuri de interdicţie, conform prevederilor art. 65-66 din Codul Penal, 
după cum urmează: 

- 18.464 comunicări interdicţii, primite din partea instanţelor judecătoreşti, cu 
privire la 12.728 persoane; 
- 333 ordine privind darea în urmărire referitoare la 5.140 persoane; 
- 314 ordine de revocarea urmăririi, referitoare la 5.162 persoane; 
- 22.052 comunicări privind măsuri de siguranţă referitoare la 33.011 persoane. 
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4. Activităţi în domeniul administrării  bazelor de date şi al furnizării de date 

din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor 
 

 numărul interogărilor în bazele de date, în perioada analizată a fost de   
30.762.083 (25.512.258 interogări în evidenţa persoanelor, 4.445.491 interogări în 
evidenţa auto, 804.334  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  16.911 divorţuri, (3.647 la starea civilă şi 13264 de 
către notari) comparativ cu 16.151  în anul 2014 (+4,7%); 

  validarea datelor personale din R.N.E.P. de către utilizatorii autorizaţi din 
cadrul birourilor notariale, fiind efectuate 267.914  validări (+9,2% comparativ cu  
2014, când s-au înregistrat 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 161.374.105 date cu caracter personal 
(166.947.552 în anul 2014); 

 în baza contractelor încheiate în acest scop, către persoane juridice de 
drept privat au fost comunicate 541.319 date cu caracter personal (553.340 
282.952 în anul 2014); 

 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, 
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 5.800.999  persoane din care: 
5.437.311 din evidenţa activă, 275.650  decedaţi, respectiv 88.038  persoane emigrate; 

 au fost efectuate 6.378 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 

primite de la D.E.P.A.B.D. (urmăriţi, nomenclator etc.), rularea aplicaţiilor de 
mentenanţă asupra  bazelor de date judeţene; 

 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  
 

 D.E.P.A.B.D. a continuat colaborarea în cadrul  intra şi interinstituţional, cu 
instituţii din sfera administraţiei publice centrale şi locale, respectiv din mediul privat 
în scopul  furnizării şi valorificării datelor din bazele de date administrate, cooperării 
în planul îndeplinirii unor obiective din programul de guvernare sau realizării  unor 
proiecte ce vizează optimizarea unor segmente ale activităţii de stare civilă şi evidenţă 
a persoanelor sau a unor domenii conexe, astfel: 
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 au fost transmise persoanelor fizice, respectiv instituţiilor publice şi private    

1.159  răspunsuri la solicitări,  respectiv au fost preluate 2.488 solicitări, informări, 
articole de presă primite prin adresa de  e-mail a instituţiei (faţă de 2.203 în anul 
2014). 

 s-au primit, prin e-mail, 111 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 
1.448.000 lei, din care 33.842 lei reprezentând servicii prestate de personalul direcţiei 
în vederea emiterii actelor de identitate şi 822.428 lei reprezentând contravaloarea 
datelor furnizate din R.N.E.P. 

 

6. Proiecte cu finanţare externă  
 

În cursul anului 2015, s-a finalizat implementarea proiectului ,,Registrul 
Electronic Naţional pentru Fişele de Evidenţă Centrală a Persoanelor REN-
FEC”  

 

Proiectul a fost finanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa prioritară II 
„Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus 
pe procesul de descentralizare”, Domeniului major de intervenţie 2.2 - 
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor. 
 

Valoarea totală a proiectului a fost de 20.310 mii lei din care valoarea eligibilă  
(fără TVA) a fost de 16.379 mii lei - valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul 
Social European (85 %) a fost 13.922 mii lei, iar cofinanţarea eligibilă a 
beneficiarului (15 %)  a fost de  2.457 mii  lei; valoarea neeligibilă a TVA a fost de 
3.931 mii lei.  
 

Proiectul a urmărit conversia arhivei fizice într-o arhivă electronică digitizată, 
precum şi automatizarea managementului integrat al documentelor electronice 
corespunzătoare. Prin implementarea proiectului s-au obţinut următoarele 
rezultate:  
 

 prin accesul la portalul de interogare a arhivei electronice şi a S.N.I.E.P. de 
către personalul cu atribuţii specifice s-a eliminat corespondenţa dintre 
instituţiile cu atribuţii privind evidenţa persoanei; 
 

 reducerea timpului de soluţionare a lucrărilor primite şi diminarea birocraţiei 
la nivelul D.E.P.A.B.D.; 

 

 îmbunătăţirea productivităţii şi reducerea costurilor prin eliminarea sau 
minimizarea timpilor alocării regăsirii documentelor necesare în soluţionarea 
cererilor cetăţenilor sau a instituţiilor publice; 

 

 administrarea drepturilor de acces ale utilizatorilor cât şi monitorizarea 
accesului; 

 

 dezvoltarea competenţelor de operare a sistemului pentru funcţionarii publici 
din cadrul M.A.I.; 

 

 elaborarea manualelor de utilizare, respectiv de utilizare; 
 

 eliberarea spaţiului alocat arhivei fizice şi constituirea bazei de date centrale 
cu imaginile fişelor scanate şi  digitizate respectând criteriile de ordonare din 
arhiva manuală.  
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7. Obiective şi priorităţi 2016 
 

În domeniul  simplificării şi optimizării procedurilor administrative  

  finalizarea demersurilor, organizatorice şi legislative, care să asigure etapele 
premergătoare punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate; implementarea 
proiectului va facilita interacţiunea dintre cetăţeni şi instituţiile publice în mediul 
electronic, prin intermediul certificatului emis de MAI-DEPABD; 
 

  iniţierea acţiunilor privind implementarea proiectului informatizării stării 
civile, având drept rezultat reducerea timpului alocat înregistrării evenimentelor de 
stare civilă, debirocratizarea prin eliminarea unor proceduri cronofage, precum şi 
prin actualizarea on-line a RNEP cu datele de referinţă. 
 

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 şi stării civile:  

 intensificarea coordonării şi îndrumării metodologice prin derularea 
controalelor tematice metodologice, participarea la instruirile şi convocările 
organizate de s.p.c.e.p., transmiterea de dispoziţii, respectiv analizarea şi 
clarificarea unor aspecte şi cazuri atipice ce fac obiectul soluţionării cererilor şi 
petiţiilor formulate de cetăţeni; 
 

 desfăşurarea de activităţi specifice pe linia noii aplicaţii SNIEP, pentru 
actualizarea corespunzătoare a R.N.E.P.; 
 

 intensificarea activităţii de instruire a personalului cu atribuţii în materia  
stării civile şi evidenţei persoanelor, din cadrul s.p.c.e.p./primării, respectiv al 
misiunilor diplomatice,  cu privire la  modificările cadrului normativ specific; 
 

 identificarea cauzelor/condiţiilor care pot determina sincope în activitatea de 
înregistrare a naşterii şi, corelativ,  a măsurilor ce se impun a fi iniţiate.  
 
 În domeniul administrării bazelor de date: 
 

 finalizarea documentaţiei necesare pentru achiziţia de mentenanţă hardware 
şi software pentru „Sistem Naţional Integrat de Introducere şi Actualizare a 
Informaţiilor legate de Evidenţa Persoanelor”, respectiv derularea unor 
activităţi tehnice, post implementare; 
 

 administrarea  sistemelor informatice  dezvoltate la nivelul D.E.P.AB.D. 
(Registrul Electronic Naţional pentru Fişele de Evidenţă Centrală a 
Persoanelor-REN-FEC, Sistemul Naţional Integrat de Introducere şi 
Actualizare a Informaţiilor legate de Evidenţa Persoanelor). 
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 În domeniul asigurării condiţiilor necesare derulării proceselor electorale: 

 colaborarea cu Autoritatea Electorală Permanentă, în scopul  ţinerii în 
actualitate a Registrului Electoral prin monitorizarea neconcordanţelor transmise 
de această instituţie; 

 controlul şi coordonarea activităţilor derulate la nivelul structurilor din 
coordonare şi a celor subordonate pentru: 

 preluarea continuu şi coerent, în R.N.E.P., a informaţiilor 
privind decesul, schimbarea numelui pe cale administrativă sau cele  
intervenite în statutul civil al persoanei (căsătorie, divorţ, atribuire C.N.P., 
pierderea/redobândirea cetăţeniei, restrângerea temporară a exercitării unor 
drepturi ş.a.); 

 reducerea numărului persoanelor care nu deţin acte de 
identitate ori cu termen de valabilitate  expirat, în scopul exercitării  de către 
aceştia a dreptului de vot; 

 efectuarea  testelor de coerenţă privind datele persoanelor 
pentru care există probabilitatea să figureze în R.N.E.P. cu două coduri 
numerice personale diferite; 

 intensificarea acţiunilor pentru preluarea cererilor şi datelor, 
respectiv a imaginii cetăţenilor aflaţi în localităţi izolate ori la distanţe mari de 
serviciile de evidenţă, cu staţia mobilă; 

  desfăşurarea activităţilor  în  sprijinul cetăţenilor cetăţenilor români aflaţi 
temporar în străinătate: 
 

 atribuirea şi comunicarea  misiunilor diplomatice ale României 
din străinătate a codurilor numerice personale, respectiv procurarea şi 
transmiterea, pentru a fi înmânate cetăţenilor români din străinătate, a 
certificatelor  şi extraselor multilingve de stare civilă; 

 soluţionarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate 
depuse de cetăţenii români la ghişeele misiunilor diplomatice ale României din 
străinătate; 

 realizarea unor documentări cu sprijinul DAERI, respectiv al 
MAE-DRCo, referitoare la cele mai frecvente sesizări ale unor disfuncţii 
privind activităţi din competenţa DEPABD ori conexe, pentru dispunerea 
măsurilor adecvate; 
 

Creşterea capacităţii instituţionale a D.E.P.A.B.D. prin consolidarea 
structurilor responsabile cu asigurarea coordonării metodologice a serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, respectiv cu atribuţii în domeniul 
actualizării/exploatării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor. 

 
 


