MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI
ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

SINTEZA
principalelor activităţii desfăşurate de către
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
în semestrul I 2015
În cursul primelor 6 luni ale anului în curs, activitatea D.E.P.A.B.D. şi a
structurilor teritoriale de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor,
respectiv a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor a învederat
îndeplinirea sarcinilor şi realizarea obiectivelor din aria de responsabilitate.
Principalele activităţi desfăşurate în domeniul evidenţei persoanelor, stării
civile şi administrării bazelor de date privind evidenţa persoanelor

I. Activităţi desfăşurate la nivelul D.E.P.A.B.D
a) Activităţi în domeniul evidenţei persoanelor
S-au primit, înregistrat şi soluţionat, în mod operativ, un număr de 2.848
cereri ale cetăţenilor referitoare la punerea în legalitate pe linie de evidenţă a
persoanelor.
Astfel, au fost eliberate 2.459 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 48 cărţi de
identitate provizorii, s-au efectuat 799 menţiuni privind schimbarea domiciliului şi
s-au înscris în actele de identitate un număr de 341 menţiuni privind stabilirea
reşedinţei.
S-au desfăşurat activităţi specifice pentru soluţionarea unui număr de 229
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 publice comunitare de evidenţă a persoanelor pe raza cărora au
domiciliul sau reşedinţa.
1

b) Activităţi în domeniul stării civile
La cererile cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate
adresate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, respectiv ale
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
2.262 certificate de stare civilă; au fost înaintate prin intermediul MAE un număr
de 57 extrase multilingve de pe actele de stare civilă la cererea cetăţenilor români
sau a cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în
România.
În vederea acordării sprijinului de specialitate cetăţenilor români aflaţi în
străinătate au fost soluţionate cu celeritate 7.023 cereri referitoare la atribuirea
codurilor numerice personale, care au fost transmise în format electronic de către
misiunile diplomatice.
S-au soluţionat 6.394 cereri privind avizarea înscrieri de menţiuni referitoare
la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor (divorţ, căsătorie, deces,
schimbare de nume).
Au fost înregistrate 8.145 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 (1.757 la oficiile de stare civilă şi 6.388 la
birourile notariale).
În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind
reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice
centrale şi locale, 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 492 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.
Astfel, în semestrul I 2015 s-au furnizat, în condiţiile legii, 85.222.422 date
cu caracter personal, dintre care:
 82.017.265 în baza celor 9 protocoale de cooperare încheiate între
D.E.P.A.B.D. şi Institutul Naţional de Statistică, Agenţia Naţională pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială, Ministerul Apărării Naţionale, Autoritatea
Electorală Permanentă, Casa Naţională de Pensii Publice, Casa de Pensii
Sectorială a M.A.I., Primăria mun. Bucureşti, Consiliul Local Sector 4,
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respectiv Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România Centrul
Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale-INFONOT;
 2.941.855 în baza aplicării prevederilor Memorandumului privind unificarea
bazei de calcul a contribuţiilor sociale şi implementarea unei declaraţii
unice privind contribuţiile sociale;
 263.302 pentru punerea în aplicare a 10 contracte privind furnizarea de date
din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, încheiate cu : S.C. ASSET
Portfolio Servicing România S.A., S.C. Creditexpress Financial Service
SRL, S.C Top Factoring S.R.L., S.C. EOS KSI ROMÂNIA S.R.L., S.C.
Open Public Service S.R.L., Centrul pentru Studierea Opiniei şi Pieţei
(CSOP), SC Electrica Furnizare SA, Volksbank România S.A., SC GetBack
Recovery S.A., respectiv Coface România Credit Management Services.
Au fost soluţionate, în condiţiile legii, solicitările unor instituţii şi persoane fizice
referitoare la identificarea unui număr de 99.945 persoane.
Notarii publici au efectuat, prin intermediul aplicaţiei de validare a datelor personale
din Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, a cărei administrare este
asigurată de D.E.P.A.B.D., un număr de 137.571 validări.
d) Alte activităţi relevante
Participarea la:
 reuniunea de analiză a propunerii de Regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin
simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012;
 şedinţele de analiză ale proiectului Registrului Electronic Naţional al
Nomenclaturilor Stradale (RENNS), implementat în cadrul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, având ca scop standardizarea procesului de
adoptare a nomenclaturii stradale precum şi a numerelor administrative, în vederea
valorificării în sistem unitar a acestor categorii de informaţii, potrivit
reglementărilor europene în materie;

întâlnirea cu reprezentaţii Ministerul Afacerilor Externe, având ca obiect
clarificarea unor aspecte pe linie de stare civilă;

întâlnirea organizată la sediul Ministerului Fondurilor Europene, având ca
obiect corelarea acţiunilor privind simplificarea procedurilor legale pentru
eliberarea actelor de proprietate şi de identitate pentru persoanele aflate în situaţii
locative provizorii şi/sau ilegale;
 întâlnirea organizată la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, având ca scop analizarea nevoilor şi obiectivelor de
simplificare şi raţionalizare a procedurilor administrative pentru cetăţeni;
 şedinţa tehnică, organizată la sediul D.E.P.A.B.D., având ca obiect
furnizarea de date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor către Uniunea
Naţională a Executorilor Judecătoreşti;
 cel de-al 15-lea Congres al Asociaţiei Europene a Funcţionarilor de Stare
Civilă, ce a avut loc la Kassel, Germania.
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S-au desfăşurat activităţi determinate de aducerea la îndeplinire a
prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a
persoanelor, aprobată cu modificări şi completări, respectiv a prevederilor art. 2
din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din
aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea
patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004, referitoare la verificarea documentelor
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor în vederea acordării
avizului de înfiinţare, de funcţionare, ori pentru modificarea documentelor de
referinţă ale celor constituite în perioada anterioară, rezultând un total de 105 astfel
de cereri (au fost acordate 8 avize de înfiinţare, 12 avize de funcţionare şi s-au
soluţionat un număr de 85 alte solicitări - modificarea documentelor constitutive Regulament de organizare şi funcţionare, organigramă şi stat de funcţii rearondări, numiri în funcţie).
Conducerea şi personalul D.E.P.A.B.D. au primit, din partea persoanelor
fizice şi juridice care s-au adresat instituţiei noastre, 59 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.
Acte normative elaborate/susţinute/revizuite/refăcute:
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, precum şi pentru aprobarea
procedurilor de preluare a datelor biometrice pentru emiterea documentelor
electronice şi a condiţiilor tehnice şi aspectelor procedurale şi legale privind
accesul operatorilor de date cu caracter personal la conţinutul cip-ului cărţii
electronice de identitate şi cărţii electronice de rezidenţă;


Proiecte finanţate din fonduri europene în curs de implementare:
 Registrul Electronic Naţional pentru Fişele de Evidenţă Centrală a
Persoanelor REN-FEC.
Principalele activităţi realizate în cadrul proiectului:
 scanarea/digitizarea documentelor constând în fişe de evidenţă centrală,
certificate de stare civilă pentru uz extern, dosare de schimbare a numelui pe cale
administrativă;
 s-au desfăşurat şedinţele de status, respectiv şedinţele Comitetului Director
în scopul analizării unor aspecte aferente proiectului.
4

II. Activităţi desfăşurate la nivelul structurilor teritoriale de administrare a
bazelor de date aflate în subordine
Structurile teritoriale de administrare a bazelor de date privind evidenţa
persoanelor au derulat o serie de activităţi ce au vizat următoarele aspecte:
 actualizarea bazelor de date aflate în administrare;
 furnizarea a 10.485.165 date cu caracter personal;
 producerea a 1.072.198 cărţi de identitate;
 sprijinirea şi îndrumarea activităţilor pe linie de informatică desfăşurate
de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
 furnizarea de date către Autoritatea Electorală Permanentă în vederea
actualizării Registrului Electoral;
 continuarea activităţilor pe linia acordării de asistenţă tehnică şi de
specialitate pentru utilizatorii Sistemului naţional integrat de introducere
şi actualizare a informaţiilor legate de evidenţa persoanelor.
III. Activităţi desfăşurate la nivelul serviciilor publice comunitare de evidenţă
a persoanelor şi de oficiile de stare civilă din unităţile administrativ teritoriale
în care nu funcţionează astfel de servicii, aflate în coordonare metodologică
Au fost desfăşurate activităţile prevăzute de lege pentru eliberarea a
1.127.521 acte de identitate, din care 1.076.189 cărţi de identitate şi 51.332 cărţi
de identitate provizorii.
Dintre cele 1.076.189 cărţi de identitate, 640.540 au fost eliberate ca urmare
a expirării termenului de valabilitate al actelor de identitate deţinute.
S-au soluţionat 10.138 cereri de eliberare a actelor de identitate, pe bază de
procură, ale cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate.
S-au întocmit 303.482 acte de stare civilă, dintre care: 120.004 acte de
naştere, 46.520 acte de căsătorie, 136.958 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
520.253 certificate de stare civilă, dintre care: 258.373 certificate de naştere,
80.587 certificate de căsătorie, 181.232 certificate de deces.
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