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SINTEZA  
 

activităţii  Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date  

în anul 2018 

 

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date are în subordine 

42 structuri teritoriale de administrare a bazelor de date, iar în coordonare metodologică 580 

servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor  (s.p.c.e.p) care funcţionează la nivelul 

ţării, în subordinea consiliilor judeţene – 41, a consiliilor municipale – 99, orăşeneşti – 200 şi 

comunale – 232, iar la nivelul mun. Bucureşti, în subordinea Consiliului general – 1, a consiliilor 

locale de sector – 6, precum şi activitatea de stare civilă realizată în cadrul celor 3.188 unităţi 

administrativ-teritoriale.  

În cursul anului 2018, 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. 356.583  persoane  din care 206.151 la naştere şi 

150.432ca 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 înregistrate în R.N.E.P. 356.583  persoane  din care 206.151 la naştere şi 

150.432 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 soluţionate 37.802  (+6% faţă de anul 2017) pentru eliberarea actelor de 

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

 S.P.C.L.E.P. au manifestat o atenţie sporită în ceea ce priveşte persoanele 

netransportabile, cele cu o situaţie materială precară ori care domiciliază în localităţi 

aflate la distanţe mari faţă de sediile S.P.C.E.P., în sprijinul cărora s-au organizat 6.728 

deplasări în teren, ocazie cu care au fost eliberate acte de identitate pentru 21.426 cetăţeni);  
 

 în timpul executării activităţilor specifice soluţionării cererilor cetăţenilor, 

personal s.p.c.e.p. a demonstrat vigilenţă şi profesionalism depistând 26 persoane urmărite 

şi stopând 6 tentative de solicitare a actelor de identitate prin declinarea unei false 

identităţi.  
 

2. Activităţi în domeniul stării civile 
 

 s-au întocmit 679.205 acte de stare civilă, dintre care: 

 270.272  acte de naştere; 

 144.255  acte de căsătorie; 
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 264.678  acte de deces ; 

  s-au eliberat 1.159.894 certificate de stare civilă, dintre care: 

 603.023  certificate de naştere; 

 226.922  certificate de căsătorie; 

 329.949  certificate de deces. 
 au fost puse în legalitate  50.032 persoane de etnie romă, dintre care: 

 10.786 persoane cu acte de stare civilă;  

 39.246 persoane cu acte de identitate. 
 

    au fost înregistrate în registrele de stare civilă române ca urmare a transcrierii 136.779          

           certificate şi extrase eliberate de autorităţile străine (cu 31% mai mule decât în 2017).  

 

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 17.530 C.N.P.-uri pentru persoanele născute în străinătate; 

 procurarea de la primării şi transmiterea în străinătate a 7.765 certificate de stare civilă  

şi a 1.942 extrase de uz extern;  

 eliberarea a 2.021 (+39% faţă de 2017) certificate de atestare a domiciliului şi a 

cetăţeniei, în vederea obţinerii unor drepturi sau apărării intereselor cetăţenilor români în 

străinătate; 

 întocmirea a 4.418 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 

14.641 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. 57.343 menţiuni operative 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: 

 

 22.391 comunicări referitoare la interzicerea drepturilor electorale, primite din partea 

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

18.690 persoane; 

 30.393 comunicări privind măsuri preventive în baza cărora au fost actualizate menţiuni 

operative referitoare la 38.653 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 4.993 de noi conturi de acces la aplicaţia Portal; în momentul de faţă 

sunt gestionate şi administrate 94.966 conturi; 
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  numărul interogărilor în bazele de date administrate, în perioada analizată a fost de 

57.228.889 (cu 10% mai multe decât în 2017) dintre care 55.299.346   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 21.220 divorţuri (+7% faţă de 2017); 

 validarea datelor personale din R.N.E.P. de către utilizatorii autorizaţi din cadrul 

birourilor notariale, sens în care, s-au înregistrat 270.968 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 63.717.797 date cu caracter personal; 

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

au fost comunicate 32.836  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 datelor necesare validării informaţiilor cuprinse în declaraţia unică; au 

fost comunicate lunar către Casa Naţională de Pensii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate, respectiv bilunar către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă informaţiile privind modificările intervenite în datele 

personale, faţă de luna precedentă, pentru un număr total de 4.692.782 persoane; 

  au fost efectuate 12.147 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 a Referendumului naţional pentru 

revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 
 

 în conformitate cu prevederile Protocolului încheiat între A.E.P. (nr. 2522/07.02.2013) 

şi D.E.P.A.B.D. (nr. 3722266/08.02.2013), la nivelul instituţie, au fost extrase, 

prelucrate şi comunicate către Autoritatea Electorală Permanentă, datele cu caracter 

personal din R.N.E.P, cu relevanţă în domeniul electoral, în vederea actualizării 

periodice a Registrului electoral. Datele în cauză au totalizat 56.288.620 de informaţii 

şi au reprezentat setul complet al datelor cuprinse în Registrul Naţional de Evidenţă a 

Persoanelor cu relevanță în materie electorală, necesare în scopul actualizării Registrului 

Electoral, cum ar fi domicilii, reşedinţe, interdicţii ale drepturilor electorale, respectiv 

informațiile referitoare la posibilul deces al persoanei sau cu privire la faptul că în urma 

verificărilor efectuate în teren, persoana nu a fost identificată la adresa de domiciliu, 

precum şi datele aferente nomenclatorului de artere de circulaţie organizat pe localităţi şi 

judeţe, constituit şi administrat de unitatea noastră în cadrul Sistemului naţional 

informatic de evidenţă a persoanelor; 

 au fost primite 36 de sesizări din partea A.E.P., pentru care au fost comunicate 34 de 

răspunsuri, ce au necesitat clarificarea unor aspecte privind 11.532 de CNP-uri, precum 

și 601 situaţii privind actualizarea nomenclatoarelor pentru arterele de circulaţie. Facem 

precizarea faptului că una din sesizări a vizat un număr de 11.293 de cazuri pentru care 

au fost identificate următoarele situaţii relevante: 
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       - 55 de CNP-uri care se regăsesc în istoricul celor care sunt active în R.N.E.P; 

      - 3.718 de persoane decedate; 

      - 3.983 persoane cu statut CRDS; 

      - 576 de cazuri privind atribuirea unui nou CNP, cu menţiunea că o parte din  

      persoane figurează cu informaţii de deces; 

      - 1.980 de persoane figurează cu menţiuni privind decesul/posibilul deces. 

      Cu ocazia acestui eveniment electoral 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, acţiuni de mediatizare a prevederilor legale pe linie de evidenţă a persoanelor, 

asigurarea prezenţei personalului în ziua premergătoare, respectiv în ziua desfăşurării alegerilor, 

acţiuni cu staţia mobilă, actualizarea R.N.E.P. etc.). 

              În scopul monitorizării evenimentului electoral, 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. 

 

6. Dificultăţi  
 

    La data de 31.12.2018, D.E.P.A.B.D. gestiona 1.058 de funcţii aferente personalului 

propriu, a celui din structurile teritoriale de administrare a bazelor de date privind evidenţa 

persoanelor, precum şi a celui detaşat de la M.A.I. la serviciile publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, dintre care 751 reprezentau funcţii ocupate iar 307 posturi erau 

vacante (29% din totalul personalului gestionat). Distribuţia gradului de ocupare a funcţiilor 

prevăzute la nivelul structurilor este următoarea: 
 

 D.E.P.A.B.D. şi structurile subordonate au 182 funcţii ocupate din cele 212 funcţii 

prevăzute, cu un  grad de ocupare de 85% (15% funcţii vacante); 
 

 structurile teritoriale de administrare a bazelor de date au 214 funcţii ocupate din cele 277 

funcţii prevăzute, cu un grad de ocupare  de 77% ( 23% funcţii vacante). 
 

În context, reţin atenţia dificultăţile evidenţiate în procesul de recrutare şi angajare a personalului, 

având în vedere  următoarele:  
 

 în domeniul evidenţei persoanelor, actelor de identitate, stării civile şi al administrării 

bazelor de date / IT&C, nici instituţiile de învăţământ ale M.A.I., dar  nici  altele, nu asigură 

formarea şi pregătirea de specialitate, de profil;  
 

 

 deficitul specialiştilor în domeniul de referinţă, precum şi IT&C, accentuat de migrarea 

celor existenţi către alte instituţii ori spre sectorul privat. 
 

 În aceste condiţii, asigurarea coerenţei şi calităţii procesului de îndeplinire a obiectivelor 

D.E.P.A.B.D. a fost condiţionată, mai ales de sarcinile suplimentare ale direcţiei prevăzute în 

documentele programatice aferente anului 2018, precum şi cele specifice/conexe proceseului 

electoral derulat în anul 2018. 

 Toate acestea au determinat dispunerea de măsuri organizatorice continue şi adecvate care au     

 vizat volumul sensibil superior de indicatori, de sarcini şi atribuţii redistribuit resurselor umane   

 gestionate. 

 

       7. Obiective  

 
I. Obiective strategice 
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    1. Adoptarea măsurilor legislative necesare punerii în circulaţie a cărţii electronice de 

identitate 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; 

2. Desfăşurarea activităţilor specifice în vederea implementării proiectului Sistem Integrat 

Informatic de Emitere a Actelor de Stare Civilă (S.I.I.E.A.S.C. 
 

II. Obiective fundamentale  

 

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: 

- acordarea sprijinului de specialitate structurilor teritoriale pentru implementarea normelor 

impuse de dinamica procesului legislativ specific acestui domeniu. 

 

2.   În domeniul reglementării  juridice: 

Elaborarea şi promovarea la Direcţia Generală Juridică a următoarelor proiecte de acte 

normative: 

 Hotărârea de Guvern pentru modificarea şi completarea Metodologiei cu privire la 

aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de state civilă aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate 

ale cetăţenilor români, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr.839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea 

reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările şi completările ulterioare; 

 proiectul de Ordin al ministrului Afacerilor Interne privind stabilirea elementelor de 

siguranţă ale actelor de identitate. 

  

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; 

 

 instruirea 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. 

 

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);  
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 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; 

 

5.   Realizarea activităţilor necesare coerenţei şi calităţii procesului de actualizare a Registrului 

naţional de evidenţă a persoanelor. 

 

 

 

 

      
 


