CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ
A PERSOANELOR IALOMIŢA

________________________________________________

ANALIZA
activităţii desfăşurată de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa,în
anul 2007

I. Activitatea de evidenţă a persoanelor
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, instituţie publică de interes judeţean, cu
personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, exercită competenţele
ce îi sunt conferite prin lege şi desfăşoară activitatea în interesul persoanei şi al comunităţii, în
sprijinul instituţiilor statului, pe baza şi în executarea legii.

Activitatea de evidenţă a persoanelor

la nivelul judeţului Ialomiţa este asigurată de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
Ialomiţa şi de către cele patru servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor
constituite în localităţile în care au funcţionat structurile anterioare ale fostelor formaţiuni de
evidenţă informatizată a persoanelor.
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa a transmis către toate serviciile
locale radiogramele, instrucţiunile şi îndrumările primite de la Inspectoratul

Naţional pentru

Evidenţa Persoanelor.
În vederea diminuării restanţelor la eliberarea şi preschimbarea actelor de identitate ale
cetăţenilor români domiciliaţi în judeţul Ialomiţa,la iniţiativa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Ialomiţa, în colaborare cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din
judeţ, şi cu Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ialomiţa, s-au
organizat acţiuni cu staţia mobilă începând din luna ianuarie 2007, în toate localităţile judeţului.
Acţiunile cu staţia mobilă efectuate în anul 2007 s-au soldat cu următoarele rezultate:
9 acte de identitate eliberate copiilor ce au împlinit 14 ani: 340
9 acte de identitate eliberate la expirarea buletinului de identitate: 884
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9 total acte de identitate eliberate persoanelor restante:

1022

9 total acte eliberate: 2246
În aplicarea prevederilor Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, la solicitările instituţilor cu atribuţii în
domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, justiţiei sau la cererile persoanelor fizice
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa a realizat în anul 2007 un număr de 2.319
verificări în Registrul Judeţean şi Naţional de Evidenţă a Persoanelor, după cum urmează:
9

pentru unităţi din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor :

28

9

pentru alte ministere (Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii) :

225

9

pentru cabinete de avocatură, notari, executori judecătoreşti:

46

9

pentru administraţiile financiare :

129

9

pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului:

232

9

pentru consiile locale:

842

9

pentru S.P.C.E.P. :

89

9

pentru alte autorităţi publice

65

9

agenţi economici

663

Direcţia a procurat de la Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor materialele
necesare in vederea tipăririi cărţilor de identitate şi cărţilor de alegător, cererile tipizate pentru
eliberarea cărţilor de identitate şi cărţilor de identitate provizorii, cererile pentru stabilirea reşedinţei
şi etichetele autocolante care se aplică pe verso-ul cărţilor de identitate în cazul stabilirii reşedinţei,
distribuindu-le ulterior la Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidenţa
Persoanelor, iar formularele tipizate la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa a transmis Inspectoratului Naţional
pentru Evidenţa Persoanelor ,zilnic, indicatorii centralizaţi la nivel judeţean

privind eliberarea

actelor de identitate (cărţi de identitate şi cărţi de identitate provizorii), totalul documentelor
eliberate în sistem de ghişeu unic (paşapoarte), persoanele verificate în bazele de date, urmăriţii
general sau local identificaţi.

Lunar, trimestrial şi semestrial Direcţia a realizat şi transmis la

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor situaţiile centralizatoare statistice care au
termen de raportare.
Reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa au efectuat controale la
unităţile de protecţie socială (centre de îngrijire şi plasament din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa) verificând existenţa şi actualizarea cărţilor de

2

imobil, deţinerea de către persoanele cazate în aceste centre a actelor de stare civilă şi de
identitate, aplicarea vizei de reşedinţă pe aceste acte de identitate.
De asemenea, reprezentanţii Direcţiei şi ai serviciilor locale au efectuat controale în
maternităţi şi secţii de pediatrie ale spitalelor din judeţ pentru a instrui factorii responsabili cu privire
la obligaţiile ce le revin pe linia respectării prevederilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de
stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa,
domiciliul reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.290/2005.
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa a depus cererea de finanţare pentru
proiectul ,,Acte de identitate şi stare civilă pentru cetăţenii români de etnie rromă,, înregistrat cu
numărul 40,

în cadrul Programului PHARE RO2005/017-553.0101,,Accelerarea implementării

stategiei naţionale pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor,,.
La recomandarea Comitetului de Evaluare, Autoritatea Contractantă (Oficiul de Plăţi şi
Contractare Phare) a decis să acorde un grant în valoare maximă de 31500 Euro, reprezentând
un procent de 90.00% din totalul costurilor eligibile aferente activităţilor propuse de 35000 Euro,
10.00% reprezentând contribuţia partenerilor( Consiliul Local al municipiului Slobozia-300 Euro,
Consiliul Local al municpiului Urziceni-300 Euro, Consiliul Local al municipiului Feteşti-300 Euro,
Consiliul Localal oraşului Ţăndărei-300 Euro, Consiliul Localal oraşului Căzăneşti, şi comunelor
Bărbuleşti, Bărcăneşti, Borduşani, Borăneşti, Ion Roată, Manasia, Moviliţa, Sineşti, şi Traian
participă fiecare cu suma de 230 Euro ).
Scopul proiectului este reducerea numărului de cetăţeni români de etnie rromă fără acte de
identitate şi stare civilă în 14 localităţi din judeţul Ialomiţa: Slobozia, Urziceni, Feteşti, Ţăndărei,
Căzăneşti, Bărbuleşti, Bărcăneşti, Borduşani, Borăneşti, Ion-Roată, Manasia, Moviliţa, Sineşti şi
Traian.
Partenerii aleşi pentru implementarea proiectului sunt Asociaţia ,,Dreptate şi Frăţie,, consiliile
locale din cele 14 localităţi precum şi serviciile publice locale de evidenţă a persoanelor având
roluri determinante în cadrul activităţii proiectului.
În consecinţa celor reiterate, s-a propus Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea Hotărârii
privind derularea proiectului ,,Acte de identitate şi stare civilă pentru cetăţenii români de etnie
rromă,, şi includerea în buget a costurilor eligibile aferente activităţilor propuse în valoare maximă
de 35000 Euro, prin reprezentanţii aplicantului, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
Ialomiţa.
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Conform atribuţiilor conferite de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 84 /2001 privind privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare, reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Ialomiţa au efectuat, trimestrial controale metodologice la serviciile publice comunitare locale de
evidenţă a persoanelor. La sfârşitul fiecărei activităţi de control s-a întocmit un proces-verbal în
registrul de control al fiecărui serviciu local. Toate aspectele constatate au fost prezentate spre
luare la cunoştinţă primarilor şi secretarilor municipiilor Slobozia, Urziceni, Feteşti şi oraşului
Ţăndărei.
Pe linie de evidenţă a persoanelor au avut loc întâlnirii la nivel judeţean cu şefii serviciilor
locale de evidenţă a persoanelor, în lunile aprilie şi septembrie 2007. Cu ocazia acestor întâlniri
au fost prezentate şi dezbătute normele metodologice, instrucţiunile şi radiogramelor specifice, în
vederea cunoaşterii temeinice şi a aplicării întocmai a prevederilor legale care reglementează
activitatea de eliberare a actelor de identitate.
Direcţia Judeţeană împreună cu Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor au
luat toate măsurile

necesare în conformitate cu atribuţiile legale pe care le au, în vederea

desfăşurării în condiţii optime a alegerilor membrilor din România în Parlamentul European şi
Referendumul naţional

privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor

Parlamentului României realizând: actualizarea imediată a bazelor de date locale şi judeţene cu
toate informaţiile privind modificările intervenite în statutul civil al persoanelor (schimbări de nume,
decese ), domiciliul sau reşedinţa acestora, inclusiv pierderea/redobândirea drepturilor electorale,
precum şi emiterea cărţilor de identitate cetăţenilor care au solicitat schimbarea domiciliului
precum şi emiterea cărţilor de identitate provizorii pentru ca cetăţenii să - şi poata exercita dreptul
legal de vot etc.
În vederea întocmirii listelor electorale actualizate şi complete, în perioada 06.09 – 15.10.2007,
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa a desfăşurat activităţi privind asigurarea
coerenţei Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu informaţiile privind actele de deces
emise de oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor.
În acest context au fost primite de la alte servicii publice comunitare judeţene de evidenţă a
persoanelor un număr de 273 extrase pentru uzul oficial de pe actele de deces pentru persoanele
care au avut ultimul domiciliu pe raza judeţului Ialomiţa, distribuindu-le către serviciile locale de
evidenţă în vederea

operării în Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor. Serviciile publice

comunitare de evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului Ialomiţa au înaintat instituţiei noastre un
număr de 291 extrase pentru uzul oficial de pe actele de deces, 50 fiind transmise celorlalte servicii
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din cadrul judeţului nostru, 240 fiind distribuite serviciilor judeţene de evidenţă pentru comunicările
care aparţin altor judeţe.
La sesizările serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor privind eliberarea
unor acte de identitate cu substituire de persoană, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
Ialomiţa a informat

în scris conducerea Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor,

respectiv Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Ialomiţa.
Menţionăm că in anul 2007 la nivelul Serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor coordonate de instituţia noastră, au fost eliberate trei acte de identitate cu substituire
de persoană :


actul de identitate seria SZ nr.163854 eliberat de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a
Persoanelor Urziceni la data de 28.11.2005 ;



actul de identiate seria SZ nr. 114927 eliberat de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a
Persoanelor Slobozia la data de 08.01.2004 ;



actul de identiate seria SZ nr.162957 eliberat de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a
Persoanelor Ţăndărei la data de 16.11.2005.
În anul 2007, activitatea Direcţiei Judeţene împreună cu Serviciile publice comunitare de

evidenţă a persoanelor a fost reflectată în mass-media locală. Comunicatele de presă transmise
au fost difuzate la posturile Radio Campus Slobozia, Radio Campus Urziceni şi Radio Orion
Feteşti, fiind publicate în ziarul local Gazeta de Sud- Est. Directorul Executiv al Direcţiei a acordat
de asemenea un interviu postului local de televiziune Antena 1 Slobozia.
Temele abordate în cadrul acestor comunicate sau în interviul acordat au vizat:

9 prezentarea documentelor necesare, conform noii tehnologii, în vederea eliberării
actelor de identitate, care o dată cu intrarea României în Uniunea Europeană au
devenit documente de călătorie;

9 verificarea valabilităţii actelor de identitate în perspectiva participării cetăţenilor la
vot, cu ocazia referendumului din data de 19.05.2007, anunţând totodată, faptul că
serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor desfăşoară programul de
lucru cu publicul între orele 8,00 – 20,00, în ziua referendumului.

II. Activităţi pe linie de stare civilă
În conformitate cu prevederile legale, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa,
prin Serviciul de Stare Civilă, a întreprins acţiuni de îndrumare şi control la serviciile publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi la primăriile din judeţ, conform planificării şi
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tematicii întocmite în acest sens,urmărind aspectele de fond referitoare la modul de înregistrare a
actelor şi faptelor de stare civilă, la completarea şi eliberarea certificatelor de stare civilă, la
operarea şi transmiterea comunicărilor de menţiuni.
Activităţile de îndrumare şi control desfăşurate în această perioadă s-au materializat într-un
număr de 66 acţiuni din care 4 au fost efectuate la serviciile publice comunitare locale de evidenţă
a persoanelor municipale, iar 62 la oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor.
Din activitatea de îndrumare şi control desfăşurată cu privire la îndeplinirea atribuţiilor ce revin
ofiţerilor de stare civilă delegaţi din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor
şi primăriilor din judeţul Ialomiţa,în perioada de referinţă, au rezultat deficienţe care au fost
consemnate în procesele-verbale de îndrumare şi control întocmite în acest sens,după cum
urmează:
 neefectuarea pe marginea actelor de stare civilă menţiuni şi netransmiterea
comunicărilor de menţiuni pentru registrele de stare civilă, exemplarele I şi II, în
termen de 10 zile, de către ofiţerii de stare civilă delegaţi din cadrul primăriilor:
Platoneşti, Gîrbovi, Borduşani, Moviliţa, Drăgoeşti şi Ograda;
 efectuarea de ştersături şi răzuiri în cuprinsul actelor de stare civilă: primăriile
Muntenii Buzău şi Griviţa;
 nerespectarea prevederilor art. 20, alin (3) din Metodologia nr. 1/1997 pentru
aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii 119/1996, conform cărora „la începutul anului
calendaristic, documentele primare din anul care s-a încheiat se ordonează pe dosare
– cusute, sigilate, numerotate – şi se arhivează ”, de către ofiţerii de stare civilă
delegaţi din cadrul primăriilor: Platoneşti, Mărculeşti, Adâncata, Brazii, Făcăeni,
Jilavele, Gîrbovi, Grindu, Valea Măcrişului, Borduşani, Bărcăneşti, Colelia, Maia,
Manasia;
 au fost eliberate certificate de stare civilă pe bază de paşaport, pentru persoanele cu
domiciliul în România,

precum şi persoanelor neîndreptăţite, nerespectându-se

prevederile art.118, alin. (2 ) coroborate cu art.128 , art. 129, respectiv art. 131 din
Metodologia 1/1997. Cererile de eliberare a certificatelor de stare civilă nu au toate
rubricile completate, iar împrejurările în care acestea au fost pierdute, furate sau
distruse nu sunt menţionate în cuprinsul acestora, de exemplu, primăriile: Drăgoeşti,
Feteşti, Gheorghe Lazăr, Maia şi Manasia;
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 certificatele anulate la completare nu au fost înaintate serviciilor publice comunitare de
evidenţă a persoanelor, la care sunt arondate, de către primăriile: Grindu, Făcăeni,
Borăneşti, Roşiori, Dridu, Moldoveni, Manasia, Stelnica, Ciulniţa,

şi Ograda,

nerespectându-se, astfel prevederile art. 9 lit. d din Metodologia 1/1997;
 pentru cetăţenii străini care s-au căsătorit sau au decedat pe teritoriul României, nu sau transmis extrase de pe actele respective Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa
Persoanelor, conform art. 4 alin. (4) din Legea 119/1996, de către ofiţerul de stare
civilă delegat din cadrul primăriei Adîncata;
 la verificarea dosarelor de căsătorie s-a constatat că s-au primit certificate medicale
privind starea sănătăţii viitorilor soţi ce nu se mai încadrau în termenul legal de
valabilitate, 14 zile de la data emiterii: primăriile: Săveni şi Manasia;
 în actele de căsătorie s-a preluat greşit numele de familie al soţiei care a mai fost
căsătorită, iar fostul soţ a decedat, aceasta intrând în căsătorie cu numele de familie
de la naştere ( primăria Manasia);
 ofiţerii de stare civilă delegaţi din cadrul primăriilor Brazii, Sf. Gheorghe şi Sineşti, au
încălcat prevederile art. 51 din Metodologie, în sensul că au preluat greşit din
certificatele medicale constatatoare ale decesului, cauzele decesului, în sensul
înscrierii celor de la ,,a) şi ,,b) şi nu ,,c) şi ,,d);
 ofiţerii de stare civilă delegaţi din cadrul primăriilor Sineşti,Stelnica şi Perieţi care nu
au respectat prevederile art. 25, alin. (1), lit. a) din Metodologie, conform cărora,, în
actele de naştere transcrise… ori ca urmare a încuviinţării adopţiei, rubricile privind
declarantul şi ,, a prezentat certificatul medical constatator al naşterii nr. … eliberat
de…., din care rezultă că s-a născut un copil ……,, nu se completează.
În urma acestor acţiuni de verificare şi control, a fost sancţionat un număr de 13 ofiţerii de stare
civilă delegaţi din care 3 ofiţerii de stare civilă delegaţi cu avertisment verbal, 5 ofiţerii de stare
civilă delegaţi cu avertisment scris şi 5 cu amendă contravenţională în cuantum de la 100 - 200
RON.
Din analiza şi centralizarea datelor transmise de către ofiţerii de stare civilă delegaţi din cadrul
serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi primăriilor , se poate concluziona,
că la nivelul judeţului Ialomiţa, în perioada ianuarie – octombrie 2007 au fost întocmite 8 057 acte
de stare civilă, din care: 2 450 acte de naştere, 2 730 acte de căsătorie şi 2 877 acte de deces.
În perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2007,ofiţerii de stare civilă delegaţi din judeţul Ialomiţa au
operat pe marginea actelor de stare civilă un număr de 27 sentinţe judecătoreşti de divorţ, rămase
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definitive şi irevocabile, 54 sentinţe judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile de tăgadă a
paternităţii, au înscris 6 sentinţe judecătoreşti de încuviinţare a purtării numelui şi au efectuat 33
rectificări ale actelor de stare civilă. Totodată, menţionăm că la nivelul judeţului au fost anulate 2
acte de stare civilă şi completat 1 act de stare civilă.
La nivelul judeţului Ialomiţa, s-a eliberat un număr de 14 608 certificate de stare civilă,
persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea actelor în registrele de stare civilă, sau ulterior pe
baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite, din care: 7028 certificate de
naştere,3777 certificate de căsătorie şi 3803 certificate de deces.
Menţionăm că după efectuarea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă din exemplarele I
ale registrelor, s-au întocmit şi trimis comunicări de menţiuni pentru operare în registrele de stare
civilă exemplarul II, aflate în arhiva Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa. Pe
marginea actelor de stare civilă, exemplarul II, s-au operat un număr de 12 177 comunicări de
menţiuni.
Zilnic ,Serviciul Stare Civilă a eliberat imprimate de stare civilă, la solicitarea serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanelor şi primăriilor şi a efectuat verificări în registrele de stare
civilă,exemplarul II aflate în arhiva proprie,la cererea instituţiilor abilitate de lege.
Lunar, primăriile şi serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care
funcţionează pe raza judeţului au transmis datele cu privire la principalele activităţi pe linie de
stare civilă, acestea fiind

centralizate şi transmise

semestrial de către instituţia noastră

Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.
Au fost înaintate un număr de 14 dosare la Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor,
în vederea verificării prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe - Direcţia Generală Afaceri
Consulare a înregistrării naşterii la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din
străinătate sau la autorităţile locale competente.
De menţionat este faptul că după primirea listelor de coduri numerice personale precalculate
aferente anului 2008, instituţia noastră a organizat acţiunea de distribuire a listelor de coduri
numerice precalculate aferente anului 2008, aşa cum dispun

prevederile art.8 alin (1) din

Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele
de stare civilă.
În exercitarea atribuţiilor conferite de Ordonanţa Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi
schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată de Legea nr.323/2003,
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa a propus ,Preşedintelui Consiliului
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Judeţean Ialomiţa, spre admitere, 14 dispoziţii de schimbare a numelui pe cale administrativă din
care o dispoziţie de respingere a schimbării numelui pe cale administrativă.
Au fost verificate un număr de 570 dosare de transcriere în registrele de stare civilă române a
certificatelor sau extraselor de pe actele de stare civilă procurate din străinătate,care au fost
transmise ,spre soluţionare, Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.
Având în vedere că în data de 21 noiembrie 2006 la sediul primăriei comunei Armăşeşti,Judeţul
Ialomiţa s-a produs un incendiu, în urma căruia s-au distrus, prin ardere, toate documentele de
stare civilă,

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, a organizat acţiunea de

reconstituire a actelor din registrele de stare civilă exemplarul I, prin copiere din exemplarul II.
Această acţiune de reconstituire

se desfăşoară

potrivit Programului de activităţi privind

înlăturarea efectelor incendiului produs la Primăria comunei Armăşeşti, Judeţul Ialomiţa.
Astfel,instituţia noastră a

întreprins demersurile necesare la Direcţia Judeţeană de Statistică

Ialomiţa pentru reconstituirea ,prin copiere, a registrelor de stare civilă curente

care au fost

distruse şi nu au fost predate la arhiva Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa.
În acest sens, secretarul localităţii Armăşeşti,Judeţul Ialomiţa a reconstituit prin copiere, un
număr total de 123 acte de stare civilă pe baza buletinelor de naştere,căsătorie şi deces predate
de Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa.
Menţionăm că din totalul de 21 000 de acte de stare civilă , până în prezent, s-au copiat un număr
de 15 736 acte de stare civilă,acţiunea de reconstituire fiind în derulare.
În vederea finalizării acţiunii de reconstituire, prin copiere, a registrelor de stare civilă ale
primăriilor comunelor Armăşeşti şi Bărbuleşti, Judeţul Ialomiţa , Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Ialomiţa va întocmi grafice pe luni şi zile cu ofiţerii de stare civilă delegaţi din judeţ
care vor participa la această acţiune şi va solicita primarilor sprijinul în această acţiune prin
asigurarea prezenţei ofiţerilor de stare civilă delegaţi.
În conformitate cu prevederile art.8 lit.,f,, din Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitară a
dispoziţiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă,, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Ialomiţa a organizat în data de 27.11.2007 la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea
din municipiul Slobozia,Judeţul Ialomiţa, instruirea anuală pentru perfecţionarea pregătirii
profesionale a ofiţerilor de stare civilă delegaţi.
La această întâlnire au participat reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Ialomiţa şi ofiţerii de stare civilă delegaţi din judeţul Ialomiţa. Cu acest prilej, au fost analizate
disfuncţionalităţile constatate de către reprezentanţii Direcţiei în urma acţiunilor de îndrumare şi
control

desfăşurate în anul

2007 la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a
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Persoanelor şi primăriile din judeţ .Totodată ,au fost prezentate şi dezbătute noutăţile legislative
pe linie de stare civilă. La finalul acestei instruiri, ofiţerii de stare civilă prezenţi au fost invitaţi să
completeze un chestionar de evaluare în conţinutul căruia au fost cuprinse şi propuneri pentru
organizarea viitoarei întruniri.
Până la data de 15 decembrie 2007 au fost înregistrate în registrul de intrare - ieşire un număr de
5400 de documente din care 1100 sunt solicitări ce intră sub incidenţa Legii nr.677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. În registrele specifice de intrare-ieşire au
fost înregistrate un număr de 17 documente clasificate secrete de serviciu. Totodată, menţionăm
că s-au prezentat în audienţă la conducerea instituţiei un număr de 8 persoane şi au fost
înregistrate şi soluţionate un număr de 10 petiţii.
La cerere, au fost furnizate 4 informaţii de interes public , în conformitate cu prevederile Legii
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

DIRECTOR EXECUTIV,
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B-dul Chimiei , Nr. 13, Municipiul Slobozia, Cod 92.00.63, Judeţul Ialomiţa
Tel: 0243/235117 ; Fax 0243/235119
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