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 PRINCIPALELE  ACTIVITĂŢI  DESFĂŞURATE  

ÎN PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2013 
   

 Principalele activităţi desfăşurate în domeniul evidenţei persoanelor, stării 
civile şi administrării bazelor de date privind evidenţa persoanelor  
 
I. Activităţi desfăşurate în domeniul evidenţei persoanelor  

 
a)  la nivelul D.E.P.A.B.D. 

 

 S-au primit, înregistrat şi soluţionat, în mod operativ, un număr de 5.762 cereri ale 
cetăţenilor referitoare la punerea lor în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor. 

Astfel, au fost eliberate 5.244 cărţi de identitate (la împlinirea vârstei de 14 ani, 
ca urmare a expirării valabilităţii, cu ocazia schimbării domiciliului ori a numelui sau 
pentru alte cazuri), au fost completate şi eliberate 117 cărţi de identitate provizorii,    
s-au efectuat 1.423 menţiuni privind schimbarea domiciliului şi s-au înscris în actele 
de identitate un număr de 401 menţiuni privind stabilirea reşedinţei. 

 
Au fost desfăşurate activităţi specifice pentru soluţionarea unui număr de 120 

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. 

 
b) la nivelul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 

 
Au fost desfăşurate activităţile prevăzute de lege pentru eliberarea a 1.816.792 acte de 
identitate, din care 1.740.674 cărţi de identitate şi 76.118 cărţi de identitate provizorii. 
 Dintre cele 1.740.674 cărţi de identitate, 1.082.467 au fost eliberate ca urmare a 
expirării termenului de valabilitate  al actelor de identitate deţinute. 
 S-au soluţionat 15.481 cereri de eliberare a actelor de identitate, pe bază de 
procură, ale cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate. 

 
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 5.026 deplasări în teren, 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 30.342 cereri ale cetăţenilor pentru eliberarea actelor de 
identitate. 
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II. Activităţi în domeniul stării civile 

 
               a) la nivelul D.E.P.A.B.D. 

 
 La cererea cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate adresate 
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 transmise în străinătate 3.069 certificate de stare civilă.  
 În vederea acordării sprijinului de specialitate cetăţenilor români aflaţi în 
străinătate au fost soluţionate cu celeritate 16.494 cereri, referitoare la atribuirea 
codurilor numerice personale, care au fost transmise în format electronic de către 
misiunile diplomatice. 
 S-au soluţionat 11.378 cereri privind avizarea înscrieri de menţiuni referitoare la 
modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor (divorţ, căsătorie, deces, schimbare 
de nume). 
 Au fost înregistrate 10.959 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 (3.876 la oficiile de stare civilă şi 7.083 la birourile 
notariale). 

 În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002, 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 1.001 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. 
 

b) la nivelul structurilor de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor şi de oficiile de stare civilă din unităţile administrativ teritoriale 
în care nu funcţionează astfel de servicii 
 
 
S-au întocmit 446.958 acte de stare civilă, dintre care: 179.920 acte de naştere, 84.014 
acte de căsătorie, 183.024 acte de deces. 
 Pe baza actelor întocmite, precum şi a cererilor cetăţenilor privind eliberarea unor 
duplicate ale certificatelor de stare civilă au fost eliberate un număr de 767.440 
certificate de stare civilă, dintre care: 401.028 certificate de naştere, 140.922 certificate 
de căsătorie, 225.490 certificate de deces. 
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c) Activităţi 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,  
s-au furnizat, în condiţiile legii, date pentru 6.562.711 persoane. 
 Au fost soluţionate, în condiţiile legii, solicitările unor instituţii şi persoane fizice 
referitoare la identificarea unui număr de 148.812 persoane.   
 În perioada de referinţă, prin intermediul sistemului informatic de cazier judiciar, 
dezvoltat şi administrat de D.E.P.A.B.D., au fost emise 1.202.153 certificate de cazier 
judiciar. 
 Notarii publici au efectuat, prin intermediul aplicaţiei de validare a datelor 
personale din Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, a cărei mentenanţă este 
asigurată de D.E.P.A.B.D., un număr de 199.940 validări. 

 
d) Alte activităţi relevante 

 
Participarea la : 
 

 şedinţele grupului de lucru interministerial - având ca obiect finalizarea actelor 
normative referitoare la punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate care  
să îndeplinească şi funcţionalităţile cardului de sănătate; 

 
 Adunarea Generală a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă (CIEC), care a avut 

loc la Berna, Elveţia, în perioada 24-27 septembrie 2013; în cadrul reuniunii, 
Statele membre au aprobat reînnoirea statutului de observator CIEC pentru 
România. 

 

 s-au formulat răspunsuri la  45 solicitări primite din partea autorităţilor străine 
privind documentele de identitate emise cetăţenilor români în calitate de  punct 
naţional de contact pentru schimbul de informaţii referitor la documentele de 
identitate între statele membre ale U.E.; acestea au fost primite prin e-mail, 
respectiv corespondenţă scrisă şi telefonic, din următoarele state: Belgia, Cehia, 
Elveţia, Norvegia, Suedia, Luxemburg, Danemarca, Olanda, Anglia, Cipru şi 
Germania. 

 

 verificarea şi de validarea declaraţiile de susţinere a iniţiativei cetăţeneşti  „Apa şi 
salubritatea reprezintă un drept al omului! Apa este un bun public şi nu o 
marfă!”; Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 
este autoritatea competentă pentru verificarea declaraţiilor de susţinere a unei 
iniţiative cetăţeneşti europene. 

 
Conducerea  şi personalul D.E.P.A.B.D. au primit, din partea persoanelor fizice şi 

juridice care s-au adresat instituţiei noastre, 47 scrisori de mulţumire pentru 
operativitatea transmiterii informaţiilor solicitate, sprijinul acordat în identificarea 
unor persoane, informaţiile complete pentru eliberarea actelor de identitate, 
îndrumarea corespunzătoare pentru depunerea cererii în vederea eliberării actelor de 
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identitate, precum şi pentru modul în care a fost coordonată activitatea serviciilor de 
profil în vederea punerii în legalitate cu acte de identitate şi de stare civilă. 

 
Acte normative elaborate/susţinute/revizuite/refăcute:  
 

 proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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; 

 proiectul de hotărâre a 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; 

 proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de 
punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de 
Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare 
civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, adoptat la data  de 25.09.2013 
prin Hotărârea Guvernului nr. 727/2013,  publicată în Monitorul Oficial, Partea 
I, nr. 608 din 30 septembrie 2013;  

 proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării 
cărţii de alegător ca document în baza căruia se exercită dreptul de vot; 

 Ordinul ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de Date, aprobat la data de 26.07.2013; 

 proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 80 din 28 
septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă (Plx441/2012), adoptat prin Legea nr. 213/2013, publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 397 din 2 iulie  2013. 

 
Proiecte finanţate din fonduri europene :  
 

 Sistem Naţional Integrat de Introducere şi Actualizare a Informaţiilor legate de 
Evidenţa Persoanelor; implementat; 
 Sistem Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă; în curs de 

implementare; 
Registrul Electronic Naţional pentru 

Fişele de Evidenţă Centrală a Persoanelor 
REN-FEC; în curs de implementare. 

 

 


