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SINTEZA  
 

activităţii  Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date  

şi a structurilor teritoriale din coordonare metodologică  

realizate în anul 2016 

 

În cursul anului 2016, activitatea D.E.P.A.B.D. şi a structurilor din subordine/serviciilor 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor (s.p.c.e.p.) aflate în coordonare a învederat 

îndeplinirea sarcinilor şi realizarea obiectivelor din aria de responsabilitate, materializate   

într-un volum considerabil de activităţi, astfel: 
 

1. Activităţi în domeniul evidenţei persoanelor  
 

 au fost înregistrate în R.N.E.P. 307.640 persoane dintre care 222.971 la 

naştere şi 84.669 ca urmare a dobândirii cetăţeniei române, a schimbării domiciliului din 

străinătate în România, a transcrierii certificatelor de naştere în registrele de stare civilă 

române, ori ca urmare a  altor situaţii; 

 au fost desfăşurate activităţile pentru soluţionarea a 2.562.584 cereri ale 

cetăţenilor, pentru eliberarea a  2.127.808 cărţi de identitate, a 118.446 cărţi de identitate 

provizorii şi înscrierea a 316.294 menţiuni privind stabilirea reşedinţei; dintre cele 

2.127.808 cărţi de identitate, 1.135.273 au fost eliberate ca urmare a expirării termenului 

de valabilitate al actelor de identitate deţinute; 

 au fost soluţionate 31.251 cereri (+4,1% faţă de anul 2015) pentru eliberarea 

actelor de identitate cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate pe bază de procură;  

 s.p.c.e.p. au acordat sprijin persoanelor netransportabile, a celor cu o 

situaţie materială precară ori care domiciliază în localităţi aflate la distanţe mari 

fiind organizate 6474 deplasări în teren (+16% faţă de 2015), ocazie cu care au fost 

eliberate acte de identitate pentru 25.147 cetăţeni (+40% faţă de 2015) ;  
 

 în timpul executării activităţilor specifice soluţionării cererilor cetăţenilor, 

personal s.p.c.e.p. a demonstrat vigilenţă şi profesionalism depistând 35 persoane 

urmărite şi stopând 3 tentative de solicitare a actelor de identitate prin declinarea 

unei false identităţi.  
 

2. Activităţi în domeniul stării civile 
 

 s-au întocmit 625.506  acte de stare civilă, dintre care: 

 254.072  acte de naştere; 

 139.887  acte de căsătorie; 

 258.547  acte de deces ; 
 

 s-au eliberat 1.115.401 certificate de stare civilă, dintre care: 

 567.762  certificate de naştere; 

 215.842  certificate de căsătorie; 

 331.887  certificate de deces. 

         MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
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 au fost puse în legalitate  49.548 persoane de etnie romă (+7,6% faţă de anul 

2015), dintre care: 

 10.565 persoane cu acte de stare civilă (+ 18,9% faţă de anul 2015);  

 38.983 persoane cu acte de identitate (+% 4,9 faţă de anul 2015). 
 

 au fost înregistrate în registrele de stare civilă române ca urmare a transcrierii 

96.518 certificate şi extrase eliberate de autorităţile străine.  

 

Alte activităţi în domeniul stării civile, realizate de D.E.P.A.B.D. au vizat 

soluţionarea cererilor formulate de cetăţenii români aflaţi în străinătate, concretizate în: 
 

  atribuirea a 9.606 C.N.P.-uri pentru persoanele născute în străinătate; 

 procurarea de la primării şi transmiterea în străinătate a 4.984 certificate de stare 

civilă  şi a 1.123 extrase de uz extern;  

 eliberarea a 1.333 (+4,6% faţă de 2015) 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 29.326 lei (+4,8% 

faţă de 2015); 

 întocmirea a 4.546 comunicări către primăriile locului de naştere şi către s.p.c.e.p. 

de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară, în baza extraselor privind căsătoria sau decesul 

cetăţenilor români aflaţi în străinătate, pentru actualizarea R.N.E.P. cu privire la 

evenimentele de stare civilă survenite în străinătate; 

 avizarea solicitărilor s.p.c.e.p. referitoare la cererile cetăţenilor români privind 

evenimente de stare civilă petrecute în străinătate (căsătorii /desfacerea acestora) 

materializate în 8.617 înscrieri de menţiuni de căsătorie şi desfacere sau încetare a 

acesteia prin divorţ, respectiv decesul unuia dintre soţi. 
 

 

        3. Actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.) cu 

menţiuni operative 
 

Au fost implementate în R.N.E.P. 58.506 menţiuni operative (+4,3% comparativ cu  2015) 

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 şi preventive, conform prevederilor art. 65-66 din Codul Penal, 

respectiv art. 202 din Codul de Procedură Penală. Astfel, au fost soluţionate: 
 

 20.683 comunicări referitoare la interzicerea drepturilor electorale, primite din partea 

instanţelor judecătoreşti, în baza cărora au fost actualizate menţiuni operative cu privire la 

20.954 persoane; 

 28.991 comunicări privind măsuri preventive în baza cărora au fost actualizate 

menţiuni operative referitoare la 37.552 persoane. 

 

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

Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor 
 

 facilitarea accesului utilizatorilor abilitaţi, la bazele de date prin intermediul 

aplicaţiei PORTAL, în vederea efectuării verificărilor ce se impun pentru stabilirea 

identităţii persoanelor; s-au alocat 5.233 de noi conturi de acces la aplicaţia Portal; în 

momentul de faţă sunt gestionate şi administrate 80.698 conturi; 

  numărul interogărilor în bazele de date administrate, în perioada analizată a fost 

de 45.878.574 dintre care 41.864.034  interogări în evidenţa persoanelor); 

 înregistrarea de către serviciile de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P. şi de 

către notarii publici, a divorţurilor constatate pe cale administrativă sau prin 

procedură notarială în Registrul electronic unic, administrat de D.E.P.A.B.D.; în perioada 

de referinţă au fost înregistrate 18.203 divorţuri (+7,7% faţă de 2015); 
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 validarea datelor personale din R.N.E.P. de către utilizatorii autorizaţi din 

cadrul birourilor notariale, sens în care, s-au înregistrat 287.541 validări (+7,3% faţa de 

2015 ); 

 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 73.244.126 date cu caracter personal; 

 în baza contractelor încheiate în acest scop, către persoane juridice de drept 

privat au fost comunicate 429.824 date cu caracter personal; 

 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, faţă de luna 

precedentă, pentru un număr total de 5.487.290 persoane dintre care: 5.098.360 din evidenţa 

activă, 289.592  decedaţi, respectiv 99.338  persoane emigrate; 

  au fost efectuate 11.237 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,  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. Activităţi desfăşurate pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor  
 

5.1. Activităţi şi indicatori realizaţi cu ocazia desfăşurării alegerilor locale 

 clarificarea situaţiei a 13.777 persoane ca urmare a rulării unor teste de coerenţă 

privind înregistrarea decesului în bazele de date respectiv în registrele de stare civilă; 

 verificarea situaţiei a 5.664 persoane cu vârsta de peste 100 ani; urmare acestor 

activităţi realizate cu sprijinul s.p.c.e.p., pentru 5.019 persoane R.N.E.P. a fost actualizat cu 

informaţii asociate persoanei privind decesul, emigrarea, schimbarea domiciliului la o 

adresă necunoscută; 

 urmare demersurilor efectuate la nivelul Departamentului Consular din cadrul 

M.A.E., precum şi a verificărilor extinse, efectuate de D.E.P.A.B.D., s-a actualizat R.N.E.P. 

pentru 1050 persoane care au decedat în străinătate; 

 implementarea informaţiilor privind măsurile dispuse de instanţă privind 

restrângerea temporară a dreptului de a alege sau de a fi ales pentru 9.372  persoane; 

 au fost implementate datele comunicate de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie 

pentru 243 persoane care au renunţat la cetăţenia română; au fost preluate în R.N.E.P. 

informaţiile privind 680 persoane care au dobândit statutul de C.R.D.S. ; 

 s-au furnizat către I.G.P.R. Direcţia de Ordine Publică: 

  18.693 date privind cetăţenii care au împlinit 18 ani, respectiv cei care urmau să 

împlinească această vârstă până la data de 05.06.2016 inclusiv şi care şi-au stabilit reşedinţa 

într-o altă localitate decât cea de domiciliu, mai mult de două persoane la aceeaşi adresă; 

 informaţiile nominale din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor aferente unui 

număr de 315 cetăţeni care au obţinut viză de reşedinţă în anii 2008, 2012 şi 2016, pe raza 

aceleiaşi localităţi din mediul rural, perioada analizată fiind 01 ianuarie - 14 mai a fiecărui 

an; 
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 datele privind 114.606 cetăţeni români aflaţi în viaţă, care au împlinit vârsta de 18 

ani până la data de 05.06.2016, inclusiv, şi care au obţinut viză de reşedinţă în perioada 

01.01.2016 - 28.05.2016; 

 au fost derulate activităţi tehnice pentru selecţia şi extragerea datelor actualizate din 

RNEP, sens în care au fost comunicate către A.E.P. 6.990 informaţii referitoare la 

decesele, dobândirea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, precum şi 

alte modificări intervenite asupra datelor cu caracter personal cuprinse în R.N.E.P. în 

perioada 21.05.2016 - 28.05.2016, interval de timp parcurs de la cea mai recentă furnizare 

de date, în vederea ţinerii în actualitate a Registrului Electoral.  

5.2. Activităţi şi indicatori realizaţi cu ocazia desfăşurării alegerilor pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor 

 
 s-au realizat teste de coerenţă privind persoanele care au dobândit statutul de 

cetăţeni români cu domiciliul în străinătate (C.R.D.S.). concretizate prin implementarea în 

R.N.E.P. a 836 menţiuni de migrare; 

 au fost implementate în R.N.E.P. 26.995 menţiuni operative dintre care 8.304 

menţiuni privind restrângerea temporară a dreptului de a alege sau de a fi ales; 

 s-a realizat selecţia datelor înregistrate în R.N.E.P. privind persoanele care au 

împlinit vârsta de 98 ani şi care figurau în viaţă, fiind identificate 1.401  persoane cu date de 

activ şi fără alte menţiuni;  dintre acestea 210 persoane au fost identificate în registrele de 

stare civilă ca fiind decedate, iar  21 persoane au fost identificate cu menţiunea „pierdut 

cetăţenia română”; 

 au fost verificate 1.208 persoane în vârstă de 97 ani, dintre acestea, 270 persoane 

fiind identificate în registrele de stare civilă ca fiind decedate, iar 34 persoane cu menţiunea 

„pierdut cetăţenia română”. 

 în vederea realizării unui cadru unitar şi asigurării calităţii datelor destinate 

desfăşurării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, la solicitarea 

A.E.P., au fost derulate ample acţiuni de verificare a unui număr total de 3.696 

informaţii de deces cuprinse în Registrul electoral. 

În perioada 01.01.-30.11.2016, în baza Protocolului încheiat între A.E.P. şi D.E.P.A.B.D., au 

fost extrase, prelucrate şi comunicate către Autoritatea Electorală Permanentă (A.E.P.), 

58.461.984 date cu caracter personal din R.N.E.P., cu relevanţă în domeniul electoral, în 

vederea actualizării periodice a Registrului electoral.  

 

Cu ocazia celor două evenimente electorale s-au transmis dispoziţii structurilor teritoriale de 

administrare a bazelor de date, respectiv serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor cu privire la realizarea activităţilor din aria de responsabilitate care concură la 

buna organizare şi desfăşurare a acestora (eliberarea documentelor de identitate şi  

mediatizarea programului de lucru cu publicul şi a prevederilor legale pe linie de evidenţă a 

persoanelor, asigurarea prezenţei personalului în program prelungit în perioada preelectorală 

ziua premergătoare, respectiv în ziua desfăşurării alegerilor, acţiuni cu staţia mobilă, 

actualizarea R.N.E.P. etc.). 

 

În scopul monitorizării evenimentelor electorale conducerea D.E.P.A.B.D., respectiv 

specialiştii din cadrul direcţiei au fost prezenţi, în zilele premergătoare, respectiv în zilele 

desfăşurării alegerilor, aceştia fiind în măsură să iniţieze şi activeze măsuri concrete în scopul 

eliminării sincopelor care ar fi putut să afecteze procesele electorale. 
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          6. Obiective 

 

6.1.În domeniul  simplificării şi optimizării procedurilor administrative  

Continuarea îndeplinirii măsurilor pentru implementarea proiectelor din competenţa 

D.E.P.A.B.D., referitoare la simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, 

pentru îndeplinirea obiectivelor din Programul de Guvernare 2017-2020, aferente Agendei 

Digitale: 

 iniţierea măsurilor legislative necesare punerii în circulaţie a cărţii electronice de 

identitate (trim.1 -2017) şi participarea la definitivarea documentaţiei pentru achiziţia 

publică a infrastructurii informatice necesare; proiectul de referinţă se realizează în 

colaborare cu D.G.C.T.I. , C.N.A.S., S.T.S.. integratorul acestuia fiind C.N.- Imprimeria 

Naţională; 
 

  iniţierea măsurilor legislative necesare implementării proiectului Sistem Integrat 

Informatic de Emitere a Actelor de Stare Civilă (S.I.I.E.A.S.C.), finanţat cu fonduri 

europene nerambursabile, respectiv participarea la elaborarea documentaţiei pentru 

achiziţia publică a infrastructurii informatice necesare; lider de proiect este M.C.S.I., iar 

parteneri/beneficiari sunt M.A.I.,  primăriile (sem.I - 2017); 

 

 acordarea sprijinului de specialitate structurilor teritoriale pentru implementarea 

normelor impuse de dinamica procesului legislativ specific acestui domeniu. 

 

6.2.  În domeniul reglementării  juridice: 

Elaborarea, respectiv finalizarea (ante)proiectelor de acte normative pentru modificarea şi 

completarea reglementărilor specifice domeniului evidenţei persoanelor şi stării civile, 

respectiv: 

 repromovarea proiectului de lege pentru punerea în circulaţie a cărţii electronice de 

identitate – trim I 2017; 

 elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

privind aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la actele de stare civilă, precum şi 

dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice – sem.I -

2017; 
 

 elaborarea proiectului de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 220/2006 pentru aprobarea 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- sem.I 2017; 

 elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor (cu privire la prelungirea perioadei de 

detaşare a personalului M.A.I. la s.p.c.e.p.) – sem.I 2017.  
 

6.3. În domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile:  

 realizarea controalelor tematice metodologice, participarea la instruirile şi convocările 

organizate de s.p.c.e.p., transmiterea de dispoziţii şi îndrumări, respectiv analizarea şi 

clarificarea unor aspecte şi cazuri atipice ce fac obiectul soluţionării cererilor şi petiţiilor 

formulate de cetăţeni; 
 

 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; 
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6.4. În domeniul administrării bazelor de date: 
 

 administrarea sistemelor informatice dezvoltate la nivelul D.E.P.AB.D.: SNIEP, REN-

FEC, a copiilor operaţionale ale Registrului Naţional a Paşapoartelor Simple, Registrul 

Naţional de Evidenţă Permise de Conducere şi Certificate de Înmatriculare Vehicule, 

Registrul divorţurilor, Registrul Persoanelor cu Identitate Necunoscută);  

 

 derularea activităţilor pentru achiziţia şi implementarea contractelor de mentenanţă şi 

suport tehnic pentru sistemele informatice administrate de D.E.P.A.B.D. şi a celor 

utilizate de structurile teritoriale judeţene -  sem. I–2017; 
 

6.5.Realizarea activităţilor necesare coerenţei şi calităţii procesului de actualizare a 

Registrului naţional de evidenţă a persoanelor; 
 

6.6. Asigurarea necesarului de experţi, precum şi a suportului informaţional, 

circumscris ariei de competenţă, în contextul exercitării de România a  Preşedinţiei 

Consiliului U.E. din anul 2019.    


