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S I N T E Z A 

principalelor activităţii desfăşurate de către   

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

în  semestrul I 2016 
 

 

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 2.897 

cereri ale cetăţenilor referitoare la punerea în legalitate pe linie de evidenţă a 

persoanelor. 

Astfel, au fost eliberate 2.450 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 60 cărţi de 

identitate provizorii, s-au efectuat 802 menţiuni privind schimbarea domiciliului şi 

s-au înscris în actele de identitate un număr de 387 menţiuni privind stabilirea 

reşedinţei. 
 

S-au desfăşurat activităţi specifice pentru soluţionarea unui număr de 490 

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. 

MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE 

 
DIRECŢIA  PENTRU  EVIDENŢA  PERSOANELOR ŞI  

ADMINISTRAREA  BAZELOR  DE  DATE 
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b) Activităţi în domeniul stării civile 
 

      Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români aflaţi în străinătate/străini, în 

semestrul I anul 2016, s-au realizat următoarele activităţi: 

  s-au procurat şi s-au transmis în străinătate, la cererea cetăţenilor români sau a 

cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în România, 

2756 certificate de stare civilă (+21% faţă de semestrul I 2015);  

 au fost înaintate prin intermediul M.A.E. un număr de 248 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  (+335% faţă de  

semestrul I 2015); 

 s-au eliberat 635 certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei în vederea 

valorificării unor drepturi sau a apărării intereselor cetăţenilor români în străinătate 

(+29% faţă de semestrul I 2015); 

 au fost soluţionate cu celeritate 4.820 cereri referitoare la atribuirea codurilor 

numerice personale, care au fost transmise în format electronic de către misiunile 

diplomatice. 

 

       În baza extraselor/certificatelor privind căsătoria,  decesul, naşterea 

cetăţenilor români aflaţi în străinătate, primite prin intermediul Direcţiei Relaţii 

Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, au fost întocmite 1.990 

comunicări către primăriile locului de naştere, 722 către serviciile publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu avut în 

ţară şi au transmis 17 certificate de stare civilă- certificate/extrase de naştere- în 

original, spre a fi înaintate familiilor în vederea transcrierii acestora în registrele 

de stare civilă române. 

 

        Precizăm faptul că, statele unde s-au înregistrat cele mai multe 

naşteri/căsătorii/decese privind cetăţenii români sunt: Germania cu 825 comunicări 

(124 naşteri, 160 căsătorii, 541 decese), urmat de Italia – un număr de 456 

comunicări (94 naşteri, 181 căsătorii, 181 decese), Ungaria – un număr de 258 

comunicări (139 naşteri, 28 căsătorii, 91 decese), Franţa - 187 comunicări  (33 

naşteri, 99 căsătorii, 55 decese).  

 

         De asemenea, în perioada analizată s-au avizat 4.734 înscrieri de menţiuni 

(dintre acestea, 4.078 dosare referitoare la aprobarea înscrierii menţiunii de 

căsătorie şi de desfacere a acesteia prin divorţ şi 656 dosare privind aprobarea 

înscrierii menţiunii de căsătorie şi de încetare a acesteia prin decesul unuia dintre 

soţi). 

 

          Numărul cel mai mare de cereri din această categorie este pe spaţiul 

Republica Moldova (2.047 căsătorii şi divorţ, 444 căsătorii şi deces), Germania 

(356, respectiv 30), Spania (201 respectiv 1), Italia (107 respectiv 13), Austria (75 

divorţ şi 5 deces ), urmate de Ungaria (40 cereri de menţiuni de căsătorie şi de 

desfacere a acesteia prin divorţ şi 1 deces), Franţa (48 respectiv 6), S.U.A (42 

respectiv 6). 
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 Având în vedere faptul că modificările intervenite în statutul civil al 

cetăţenilor români aflaţi în străinătate se înscriu prin menţiune pe marginea actelor 

de stare civilă, cu aprobarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date, în perioada analizată, au fost soluţionate 1.042 cereri privind 

înscrierea menţiunilor de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui. 

 

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 că în semestrul  I 2016 s-au furnizat 34.247.847 

date cu caracter personal, dintre care: 
 

 31.224.496 în baza celor 11 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, Consiliile Locale ale Sector 1, 

2 şi 4 mun. Bucureşti, respectiv Uniunea Naţională a Notarilor Publici din 

România, Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale 

Notariale-INFONOT; 

 2.866.280 în baza aplicării prevederilor Memorandumului privind unificarea 

bazei de calcul a contribuţiilor sociale şi implementarea unei declaraţii 

unice privind contribuţiile sociale; 

 157.071 pentru punerea în aplicare a 16 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, Coface România Credit Management Services, 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., S.C. GetBack Recovery S.A., Allianz Ţiriac 

Pensii Private, S.C. Fire Credit S.R.L., Banca Comercială Feroviară S.A., 

Raiffeisen Bank S.A., S.C. Hosilva S.R.L. Galaţi.  
 

Au fost soluţionate, în condiţiile legii, solicitările unor instituţii şi persoane 

fizice referitoare la identificarea unui număr de 124.264 persoane (+41% faţă de 

semestrul I 2015).   
 

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 137.603 validări. 

 

d) Alte activităţi relevante 
 

Participarea reprezentanţilor D.E.P.A.B.D. la întâlnirile de lucru organizate la: 
 

 Secretariatul General al Guvernului, având ca obiect proiectele de 

implementare a cărţii electronice de identitate, respectiv S.I.I.E.A.S.C, obiective 

cuprinse în Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative 

aplicabile cetăţenilor; 
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 Cancelaria Primului Ministru, având ca obiect identificarea unor soluţii 

legislative şi organizatorice pentru reducerea numărului de persoane, a căror naştere 

nu s-a înregistrat în cadrul acţiunii „Nici un copil fără identitate”. 
 

 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 60 astfel de cereri (au fost acordate 26 

avize de înfiinţare, 16 avize de funcţionare şi şi 18 avize de numire în funcţie de 

conducere). 
 

 D.E.P.A.B.D. a primit, din partea persoanelor fizice şi juridice care s-au 

adresat instituţiei noastre, 65 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. 
 

 Au fost transmise persoanelor fizice şi juridice, instituţiilor publice, 

răspunsuri la 783 solicitări (+39% faţă de semestrul I 2015), au fost preluate 1.563  

solicitări, informări, articole de presă, primite prin adresa de e-mail a instituţiei, de 

la persoane fizice şi juridice, unităţi ale M.A.I. (+23% faţă de semestrul I 2015); s-a 

răspuns la 30 solicitări primite de la diferite cotidiane şi posturi de televiziune.    
 

 Au fost elaborate/revizuite/refăcute un număr de 4 proiecte de acte 

normative: 1 proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne, 2 proiecte de 

Hotărâre a Guvernului  şi 1 proiect de Ordonanţă de Urgenţă, astfel: 

 O.m.a.i. nr.S/55/2016 care modifică O.m.a.i. nr.S/63/2009 privind 

eliberarea actelor de identitate de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date ; 

 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 şi ştergere 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; 
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 proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de 

inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea 

Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români, publicată în Monitorul Oficial nr. 488/30.06.2016. 

 

II. Activităţi desfăşurate la nivelul structurilor teritoriale de administrare a 

bazelor de date aflate în subordinea DEPABD 

 

Structurile teritoriale de administrare a bazelor de date privind evidenţa 

persoanelor au derulat o serie de activităţi ce au vizat principalele domenii:  
 

 

 

 

 

 actualizarea bazelor de date aflate în administrare; 

 furnizarea a 6.354.292 date cu caracter personal; 

 personalizarea a  1.041.658 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; 

 

 

III. Activităţi desfăşurate la nivelul serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor şi al oficiilor de stare civilă din unităţile administrativ teritoriale în 

care nu funcţionează astfel de servicii, aflate în coordonarea metodologică a 

DEPABD 

 

Au fost desfăşurate activităţile prevăzute de lege pentru eliberarea a 

1.105.871 acte de identitate, din care 1.046.665 cărţi de identitate şi 59.206 cărţi de 

identitate provizorii. 

Dintre cele 1.046.665 cărţi de identitate, 640.540 au fost eliberate ca urmare 

a expirării termenului de valabilitate al actelor de identitate deţinute. 

 

 S-au soluţionat 16.308   cereri de eliberare a actelor de identitate, pe bază de 

procură, ale cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate (+6,8%  faţă de 

semestrul I 2015). 

 Serviciile publice de evidenţă a persoanelor (SPCEP) au acordat sprijin 

persoanelor netransportabile, a celor cu o situaţie materială precară ori care 

domiciliază în localităţi aflate la distanţe mari fiind organizate 3.372 acţiuni (+14% 

faţă de semestrul I 2015), ocazie cu care au fost eliberate acte de identitate pentru 

15.617 cetăţeni (+41% faţă de semestrul I 2015). 

S-au întocmit 301.973 acte de stare civilă, dintre care: 118.531 acte de 

naştere, 51.228  acte de căsătorie, 132.214  acte de deces. 
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            Pe baza actelor întocmite, precum şi a cererilor cetăţenilor privind eliberarea 

unor duplicate ale certificatelor de stare civilă au fost eliberate 528.597 certificate 

de stare civilă, dintre care 266.298 certificate de naştere, 87.533 certificate de 

căsătorie, 174.766 certificate de deces.          


