MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI
INTERNELOR

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN SEMESTRUL I 2012

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE LA NIVELUL D.E.P.A.B.D.
a) Activităţi în domeniul evidenţei persoanelor
S-a asigurat coordonarea şi îndrumarea, din
punct de vedere metodologic, a activităţii celor
487 servicii publice comunitare de evidenţă a
persoanelor care funcţionează la nivelul ţării, în
scopul eliberării actelor de identitate şi actualizării
Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

Coordonarea metodologică,
la nivel naţional a serviciilor
publice comunitare de
evidenţă a persoanelor

b) Activităţi în domeniul stării civile
S-a asigurat coordonarea şi îndrumarea, din
punct de vedere metodologic, a activităţii de
stare civilă realizată în cadrul celor 3.187
unităţii administrativ teritoriale.

Coordonarea metodologică
la nivel naţional a oficiilor
de stare civilă din cadrul
primăriilor.

La cererea cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care s-au adresat
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, s-au procurat şi transmis în străinătate 3.120 certificate de stare
civilă.
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În vederea acordării sprijinului de specialitate cetăţenilor români aflaţi în străinătate au
fost soluţionate cu celeritate 4.787 cereri, referitoare la atribuirea codurilor numerice
personale, care au fost transmise în format electronic de către misiunile diplomatice.

7.076 înscrieri
menţiuni

4.787 C.N.P.
atribuite

3.120
certificate de
stare civilă

Activităţi în domeniul
stării civile
desfăşurate de
D.E.P.AB.D

5.467 cereri
privind divorţuri
pe cale
administrativă

750 certificate de
atestare a
domiciliului şi a
cetăţeniei

S-au soluţionat 7.076 cereri privind avizarea înscrieri de menţiuni referitoare la
modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor (divorţ, căsătorie, deces,
schimbare de nume).
Au fost înregistrate 5.467 de 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 (2.717 la oficiile de stare civilă şi 2.750 la birourile notariale).
În conformitate cu dispoziţiile legale, s-au eliberat 750 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.
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, în semestrul I 2012 s-au furnizat, în
condiţiile legii, date pentru 4.392.869 persoane
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Au fost soluţionate, în condiţiile legii, 10.910 solicitări ale unor
instituţii şi persoane fizice referitoare la identificarea a 136.087
persoane.

În semestrul I 2012, prin intermediul sistemului informatic de cazier
judiciar, dezvoltat şi administrat de D.E.P.A.B.D., au fost emise
827.310 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 115.350
verificări.
d) Alte activităţi relevante

S-au încheiat protocoale de cooperare/colaborare şi acte adiţionale la acestea, în
condiţiile legii, cu Agenţia Naţională de Integritate, Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului, Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială din cadrul Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Casa Naţională de Pensii Publice, Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 35 structuri de Poliţie Locală şi
6 Direcţii Generale de Asistenţă şi Protecţie a Copilului.

S-au derulat activităţi aferente proiectului de modernizare a Sistemului Naţional
Informatic pentru Evidenţa Persoanelor.

S-a coordonat şi monitorizat activităţile derulate de structurile teritoriale subordonate pe
linia organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din
data de 10 iunie 2012.
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S-a elaborat şi promovat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în vederea eliminării cărţii de alegător, ca document în baza căruia se poate
exercita dreptul de vot; proiectul a fost însuşit de conducerea M.A.I., respectiv a a
Autorităţii Electorale Permanente şi a parcurs procedura transparenţei decizionale
aflându-se în prezent în procedura consultării preliminare interinstituţionale .

Reprezentanţii D.E.P.A.B.D au participat la lucrările comisiilor de specialitate şi ale
plenului Camerei Deputaţilor şi Senatului în vederea susţinerii proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2011 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă şi a proiectului de
Lege pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare
Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă,
semnată la Viena la 08.09.1976; aceste acte normative au fost adoptate,
promulgate şi publicate, intrând în vigoare.

S-au încasat şi virat la bugetul de stat venituri bugetare în cuantum de 258.955 de lei,
reprezentând contravaloarea actelor de identitate eliberate (22.479 lei), respectiv a
furnizărilor de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor (236.476 lei).

S-au soluţionat 44 cereri privind validitatea actelor de identitate cu care se legitimează
cetăţenii români pe teritoriul statelor membre U.E., (având în vedere că D.E.P.A.B.D.
reprezintă Punctul Naţional de Contact în materia verificărilor solicitate de autorităţile
abilitate din statele membre ale U.E. )

Persoanele fizice şi juridice au adresat conducerii şi personalului D.E.P.A.B.D. 106
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 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.
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II. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE LA NIVELUL SERVICIILOR PUBLICE
COMUNITARE PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR
S-au realizat activităţile prevăzute de lege pentru eliberarea a 1.156.266 acte de
identitate, dintre care 1.105.104 cărţi de identitate şi 51.161 cărţi de identitate
provizorii.
Dintre cele 1.105.104 cărţi de identitate, 629.354 au fost eliberate ca urmare a expirării
termenului de valabilitate al actelor de identitate deţinute.
S-au soluţionat 8.535 cereri de eliberare a actelor de identitate, pe bază de procură, ale
cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate.

1.156.266
lizate acte
de identitate

3.788 deplasări
pentru preluarea
imaginii cetăţenilor

Activităţi realizate de
serviciile publice
comunitare pentru
evidenţa persoanelor

eliberarea a 409.800
certificate de stare
civilă

8.535 cereri de
eliberare a actelor
de identitate prin
procură

întocmirea a
249.008 acte de stare
civilă

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 3.788 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 26.919 cereri ale cetăţenilor pentru eliberarea actelor de
identitate.
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