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      CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

                          
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE  EVIDENŢĂ  
         A PERSOANELOR IALOMIŢA 
________________________________________ 
 
       Nr. 112 din 27. 01. 2011 

 
 
 

R A P O R T U L   D E    A C T I V I T A T E   

pe anul 2010 

 
 

           Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, instituţie publică 

de interes judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţată sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 

privind  înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de 

evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr.372/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare şi-a desfăşurat în cursul anului 2010 activitatea cu 

respectarea actelor normative care reglementează activitatea specifică de 

evidenţă a persoanelor şi stare civilă, coordonând şi controlând metodologic 

activitatea desfăşurată de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor şi primăriile din judeţ.      

      Prin  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63 din  30.06.2010, pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, a fost dispusă procedura de 

stabilire a numărului  de posturi pentru serviciile publice comunitare  de 

evidenta a persoanelor, la nivel local  şi judeţean. 

         Aplicarea  prevederilor de la punctul 2 din anexă la  Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului. nr. 63/2010,  a impus  adoptarea unor masuri de 

reducere a numărului de personal  în vederea încadrării în numărul maxim de 

posturi stabilit în urma raportării la numărul de locuitori ai judeţului, şi  în 

consecinţă reorganizarea aparatului de specialitate  al instituţiei şi modificarea 
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structurii organizatorice, precum şi modificarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare. 

          Având în vedere că una dintre principalele atribuţii este aceea de 

coordonare şi control  metodologic  al activităţii serviciilor publice comunitare 

locale de evidenţă a persoanelor, în cursul anului  2010 s-au efectuat  89 de 

acţiunii din care: 

   -  69 în domeniul stării civile,  7 acţiuni la  serviciilor publice comunitare locale 

de  evidenţă a persoanelor  şi   62 la primăriile din judeţ;   

    -  20 de acţiuni în domeniul evidenţei persoanelor la serviciilor publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor. 

         În domeniul evidenţei persoanelor activitatea s-a concentrat pe 

următoarele activităţi: 

o   îndrumarea, coordonarea şi controlul metodologic a activităţii serviciilor 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor privind eliberarea 

actelor de identitate şi a cărţilor de alegător; 

o activităţi privind punerea în legalitate a persoanelor care nu au solicitat 

eliberarea actelor de identitate în termenul prevăzut de lege; 

o comunicarea datelor referitoare la persoana fizică, solicitate de instituţii 

sau persoane fizice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date; 

Acţiunile de îndrumare,coordonare şi control  din domeniul evidenţei 

persoanelor s-au desfăşurat urmărind obiectivele prevăzute în Tematica 

acţiunilor de îndrumare, coordonare şi control metodologic privind activitatea de 

evidenţă a persoanelor şi au vizat următoarele aspecte: 

 înregistrarea şi actualizarea datelor privind persoana fizică, prin 

înregistrarea continuă a informaţiilor privind modificările intervenite în 

datele referitoare la persoana fizică; 
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 primirea şi soluţionarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi 

pentru înscrierea menţiunilor de stabilire a reşedinţei în actele de 

identitate; 

 comunicarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de 

Evidenţă a Persoanelor cu respectarea prevederilor 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; 

 anularea şi distrugerea actelor de identitate retrase şi a cărţilor de 

alegător. 

În esenţă aspectele constatate cu ocazia desfăşurării activităţilor de 

coordonare şi control metodologic a activităţii de evidenţă a persoanelor au fost 

consemnate în registrul de control al serviciilor publice comunitare locale de 

evidenţă a persoanelor. 

Menţionăm că  în cele mai multe cazuri deficienţele constatate au fost 

remediate pe loc iar  în unele situaţii s-au făcut recomandări şi s-au dat termene 

pentru soluţionarea acestora.  

În ceea ce priveşte evidenţa locală manuală a cetăţenilor  români aflată în  

conservare la serviciile  publice comunitare de evidenţă  a persoanelor s-a 

constatat  că aceasta este constituită şi păstrată  conform  prevederilor art. 11 

din Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind  

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.  

           În anul 2010 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind 

Evidenţa Persoanelor Ialomiţa a transmis Direcţiei, trimestrial, listele cu  

persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani sau cărora le-a expirat termenul de 

valabilitate al actului de identitate şi nu au solicitat eliberarea actului de 

identitate în termenul prevăzut de lege. 

          În  acest sens, în cursul  anului  2010  activităţile specifice efectuate  în 

vederea diminuării numărului de restanţieri la eliberarea actelor de identitate s-

au concretizat   într-un număr de 9 902 verificări. 
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         Astfel au fost efectuate verificări în Registrul Judeţean/Naţional de 

Evidenţă a Persoanelor şi în funcţie de aspectele constatate s-au extins la fişa 

de evidenţă locală/centrală, în baza de date de paşapoarte în registrele de 

stare civilă, exemplarul I şi II,  s-au  solicitat  un număr de 443 de extrase  

pentru uzul oficial de pe actele  de naştere cu toate menţiunile înscrise şi 

înregistrate pe marginea acestora. 

        Coroborând datele rezultate din verificările mai sus menţionate au fost 

soluţionate 312 cazuri, fiind înaintate serviciilor  publice  comunitare locale de 

evidenţă a persoanelor din judeţ documentele necesare corectării şi actualizării 

datelor  din  Registrul Judeţean/Naţional de Evidenţă a Persoanelor. 

        Rezultatul verificărilor  în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor 

cu privire la situaţia persoanelor susmenţionate  a fost consemnat pe liste  după 

care acestea au fost predate serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor.   

       În vederea sensibilizării/conştientizării cetăţenilor care nu deţin act de 

identitate sau actul de identitate are termenul de valabilitate expirat, s-a 

transmis prin intermediul mass-mediei locale comunicate de presă prin care 

aceştia au fost îndrumaţi să se adreseze serviciilor publice comunitare locale de 

evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate. Totodată a fost solicitat şi 

sprijinul instituţiilor care, potrivit obiectului de activitate, în relaţiile cu publicul 

verifică/utilizează actele de identitate, să îndrume cetăţenii să preschimbe 

actele de identitate expirate/deteriorate. 

        Pentru înregistrarea şi actualizarea datelor în Registrul Local de Evidenţă 

a Persoanelor s-au transmis serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor din judeţ un număr de 359 comunicări referitoare la datele privind 

persoana fizică din care 132 comunicări de naştere,  144  comunicări deces, un 

număr de 21 comunicări de interzicere a drepturilor electorale de a alege şi de 

a fi ales, 62 comunicări privind dobândirea statutului de cetăţean cu domiciliul în 

străinătate. 
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        Potrivit atribuţiilor conferite de lege au fost soluţionate un număr de  898 

cereri formulate de către instanţele judecătoreşti, instituţiile din domeniul 

protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor, 

ministerul finanţelor publice, ministerul sănătăţii publice, casele de asigurări de 

sănătate, instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării şi ordinii publice şi 

persoane fizice sau juridice având ca obiect furnizarea de date cu caracter 

personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, fiind efectuate în acest scop 15.270 de verificări  în 

Registrul Judeţean/Naţional de Evidenţă a Persoanelor  din care: 

 pentru unităţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor    -   13.478 

 pentru alte ministere                                                                      -     1.149 

 agenţi  economici                                                                           -       640 

 pentru persoane fizice                                                                   -           3 

      În colaborare cu Serviciul Public Comunitar de Eliberare şi Evidenţa a 

Paşapoartelor  Simple Ialomiţa au fost efectuate verificări complexe pentru 473 

de persoane având în vedere că existau anumite neconcordanţe între datele 

din RNEP şi  datele înscrise în certificatele de stare civilă, astfel au fost 

transmise serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din judeţ 

adresele soluţionate pentru corectarea şi actualizarea bazei de date. 

      S-au efectuat 893 de verificări în Registrul Judeţean/Naţional, în vederea 

acordării avizului pentru transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din 

străinătate  în registrele de stare civilă române.    

     De asemenea, au fost transmise zilnic Direcţiei pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date indicatorii centralizaţi la nivelul 

judeţului privind eliberarea actelor de identitate (cărţi de identitate şi cărţi de 

identitate provizorii), transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă, 

schimbările de nume pe cale administrativă aprobate şi numărul persoanelor 

verificate în evidenţe, utilizându-se aplicaţia Portal şi mesageria electronică 

criptată. 
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    S-au întocmit şi înaintat Direcţiei  pentru Evidenţa Persoanelor şi  

Administrarea Bazelor de Date situaţiile statistice  privind:  Statistica activităţii 

de evidenţă a persoanelor;  Situaţia activităţii de stare civilă;  Analiza activităţii 

desfăşurate pe linia punerii în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de 

identitate a cetăţenilor de etnie rromă;   Situaţia privind modul  în care se 

reflectă în mass – media activitatea serviciilor publice comunitare locale de 

evidenţă a persoanelor din judeţul Ialomiţa;  Analiza activităţii pe linia punerii în 

legalitate a persoanelor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în 

termenele prevăzute de lege; Situaţia minorilor neînregistraţi în starea civilă din 

unităţile de ocrotire socială; Minorii asistaţi în unităţi de ocrotire socială fără C.I. 

şi persoane majore neînregistrate în evidenţa persoanelor;  Situaţia privind 

tipărirea şi distribuirea cărţilor  de alegător;  Informare cu privire la tentativele de 

substituire de persoană şi la cazurile depistate de falsuri de documente 

eliberate. 

      La sfârşitul fiecărui trimestru, au fost preluate de la Biroul Judeţean de 

Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Ialomiţa cărţile de 

alegător pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, şi distribuite serviciilor 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor în vederea înmânării 

titularilor. 

      Totodată precizăm că, au fost transmise către serviciile publice 

comunitare locale  de evidenţă a persoanelor din judeţ adresele Direcţiei pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, în care s-au menţionat 

unele aspecte şi recomandări  privind activitatea de evidenţă a persoanelor. 

     La şedinţele organizate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomiţa 

cu privire  la măsurile ce trebuiesc întreprinse  în vederea punerii în legalitate a 

persoanelor fără acte de identitate sau cu acte expirate a participat şi Directorul 

Executiv al  Direcţiei Judeţene de  Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, sens în 

care  a prezentat şi a răspuns la toate chestiunile informale referitoare la actele 

de identitate. 
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      În referire la Planul de Măsuri cu privire la stabilirea domiciliului în 

România a  cetăţenilor români originari din Republica Moldova, Direcţia 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa a organizat şedinţe la care au 

participat reprezentanţi ai Biroului Judeţean se Administrarea Bazelor de Date 

privind Evidenţa Persoanelor Ialomiţa, Biroului Pentru Străini al Judeţului 

Ialomiţa şi Serviciul Judeţean de Informaţii şi Protecţie Internă Ialomiţa. 

     La solicitarea Primăriei oraşului Căzăneşti şi al Primăriei oraşului 

Fierbinţi-Târg  s-a acordat sprijin pentru înfiinţarea serviciilor publice comunitare 

de evidenţă a persoanelor în aceste localităţi, sens în care s-a obţinut avizarea 

documentelor privind înfiinţarea acestor servicii de la Direcţia  pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. 

     În prezent toate serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor de pe raza judeţului, sunt conectate la Reţeaua de Comunicaţii 

Voce Date a Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar în data de 01.10.2010 

au trecut la actualizarea on-line pe baza de date judeţeană de evidenţă a 

persoanelor, utilizând aplicaţia RJEP.EXE. 

      Un aspect important a vizat securizarea reţelei la nivelul întregului judeţ şi 

facilitarea activităţii de management a întregii reţele judeţene, în acest sens s-a  

utilizat un calculator ce a fost configurat ca server local ce permite 

managementul întregii reţele judeţene de la nivelul structurilor de evidenţă a 

persoanelor . 

          În ceea ce priveşte activitatea de evidenţă a persoanelor desfăşurată de 

către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din judeţ în cursul 

anului 2010,  s-a concretizat în: 

 luarea în evidenţă a  2.713  persoane, din care: 

 2.677 persoane la naştere;  

 14 persoane la dobândirea cetăţeniei; 

 22 persoane la schimbarea domiciliului din străinătate în 

România; 

  24.747  de acte de identitate eliberate  din care: 
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 23.668   cărţi de identitate ; 

   1.079   cărţi de identitate provizorii; 

  8.238  de verificări  în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor; 

  4.000 de verificări în teren pentru persoanele care nu au solicitat 

eliberarea unui act de identitate în termenul prevăzut de lege; 

   16 acţiuni cu staţia mobilă la  solicitarea  persoanelor  fizice cu 

dizabilităţi s-au a instituţiilor publice, în urma cărora au fost  puse în 

legalitate cu acte de identitate 150 de persoane.  

  Totodată menţionăm  că  la sfârşitul luni decembrie  2010, conform 

datelor extrase din Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, populaţia 

activă a judeţului  era de 299.828 persoane, astfel înregistrându-se o scădere 

a numărului  populaţie  faţă de anul 2009 – 302.078 de persoane iar  în anul  

2008  de  303.834 persoane. 

    Cu ocazia activităţilor de control metodologic, s-au avut în vedere 

aspectele de fond referitoare la: 

- modul de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă – naşterea, 

căsătoria şi decesul în baza documentelor  prevăzute de lege, cu 

respectarea strictă a termenelor de înregistrare şi a valabilităţii 

documentelor  primare care stau la baza acestora; 

- cunoaşterea şi aplicarea prevederilor art. 44, alin. (3) din Legea 

nr.119/1996 cu privire  la actele de stare civilă, republicată, referitoare la 

transcrierea în registrele de stare civilă a certificatelor / extraselor  de stare 

civilă procurate din străinătate; 

- verificarea modului de aplicare a prevederilor art. 61 din Legea 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată ,referitoare la 

procedura rectificării actelor de stare civilă; 

- modalitatea de operare  a menţiunilor pe actele proprii şi expedierea 

acestora după expirarea termenului de 10 zile, la exemplarul II, al 

registrelor de stare civilă; 

- modalitatea de gestionare a certificatelor de stare civilă; 
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- modul de asigurare a condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare a 

activităţii de stare civilă. 

  Toate aspectele constatate au fost consemnate în registrul de control al 

serviciilor  publice  comunitare locale de evidenţă a persoanelor, şi al 

primăriilor, întocmindu-se în  acest sens, proces-verbal, cu  recomandarea ca 

acesta să fie adus la cunoştinţa şefilor de servicii sau primarilor,după caz. 

 S-au organizat şi efectuat, trimestrial, acţiuni la unităţile sanitare şi de 

protecţie socială din judeţ, obiectivele prioritare constând în analiza modului în 

care personalul maternităţilor respectă prevederile Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului coroborate cu cele cuprinse în 

Protocolul de Colaborare încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor, 

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în vederea prevenirii 

abandonului nou-născutului în maternităţi şi spitale de pediatrie şi a punerii în 

legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a copiilor instituţionalizaţi 

în unităţile sanitare şi de protecţie socială. Îndrumarea metodologică a constat 

în instruirea personalului din spital şi al asistenţilor sociali  în legătură cu 

caracteristicile, forma şi conţinutul documentelor de identitate, în scopul 

prevenirii folosirii documentelor falsificate. 

    Referitor la actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite de 

autorităţile străine, acestea au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt 

înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă de stare civilă române. 

 Transcrierea certificatelor sau a extraselor de stare civilă se 

efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ – teritoriale de la 

locul de domiciliu al solicitantului , cu avizul prealabil al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor. În acest sens, s-au primit 487 dosare de la Serviciile 

Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor şi primăriile din judeţ 

prin care s-a solicitat transcrierea în registrele de stare civilă române a 

certificatelor de stare civilă procurate din străinătate. În urma verificărilor 

documentelor prezentate s-au emis 404 avize prealabile, iar un număr de 83 
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dosare au fost restituite pentru faptul că nu au îndeplinit condiţiile prevăzute 

de lege.  Din cele 404 cereri avizate pentru transcrierea certificatelor de stare 

civilă în registrele de stare civilă române 138 certificate provin din Spania, 115 

certificate din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, 56 certificate 

din Franţa; 55 certificate din Italia, 17 certificate din Republica Moldova iar din 

alte ţări 28 certificate. 

         Au fost verificate  un  număr de  76 dosare de rectificare a  actelor de 

stare  civilă  transmise de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor şi primăriile din judeţ din care  64 au fost  avizate, iar 12  dosare 

au fost restituite pentru faptul că dosarele erau incomplete sau cererile  de 

rectificare nu erau însoţite de acte doveditoare care să susţină temeinicia 

acestora, etc. 

          A fost întocmit un număr de 13 referate cu concluziile rezultate în 

urma verificărilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui pe cale 

administrativă şi au fost formulate propuneri motivate către Preşedintele 

Consiliului Judeţean. 

     În vederea reconstituirii unor acte de naştere, pe baza cererilor de 

reconstituire, însoţite de documentele doveditoare, s-au acordat avizele 

prealabile necesare. 

              S-au întocmit situaţiile statistice şi analizele semestriale referitoare la 

volumul activităţii de stare civilă din judeţul Ialomiţa, care au fost transmise 

Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.  

   S- au  distribuit listele de coduri numerice persoanele  precalculate pe 

anul 2011, serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi 

primăriilor din judeţ.   

       În privinţa activităţilor de stare civilă realizate în colaborare cu Direcţia 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date,exemplificăm 

următoarele: 

- 10 verificări în dosarele de înregistrare tardivă pentru copii români născuţi 

în străinătate; 
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- 35 comunicări către primăriile locului de naştere în baza extraselor privind 

căsătoria /decesul cetăţenilor români aflaţi în străinătate. 

    Trimestrial şi ori de câte ori a fost necesar au fost organizate întâlniri cu 

şefii serviciilor în cadrul cărora a fost analizată activitatea, s-au dezbătut 

dificultăţile întâmpinate şi stabilit modalităţi de soluţionare, s-au analizat 

adresele cu caracter metodologic ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date, precum şi noutăţile legislative în domeniu.   

        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 s-a 

organizat în municipiile Slobozia, Urziceni şi oraşul Ţăndărei, convocarea 

metodologică pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a ofiţerilor de stare 

civilă delegaţi, având pe ordinea de zi, precizări referitoare la  transcrierea 

certificatelor de stare civilă procurate din străinătate în registrele de stare 

civilă române, procedura rectificării actelor de stare civilă şi a menţiunilor 

înscrise pe marginea acestora, procedura înscrierii pe marginea actelor de 

stare civilă a modificărilor intervenite în străinătate, divorţul pe cale 

administrativă prin acordul părţilor. 

       Cu acest prilej au fost analizate şi aspectele constatate de către 

funcţionarii  Direcţiei în urma efectuării controalelor tematice pe linie de stare 

civilă.  

    Menţionăm că după efectuarea menţiunilor pe marginea actelor de 

stare civilă din exemplarul I al registrelor de stare civilă, s-au transmis 11 238 

comunicări de menţiuni pentru operare în registrele de stare civilă exemplarul 

II, aflate în arhiva Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa. 

Totodată, pe marginea actelor de stare civilă, exemplarul II,  s-a procedat la 

înscrierea unui număr de 14 100  menţiuni cu privire la unele modificări 

intervenite în statutul civil al unor persoane. 

   Totodată, pe baza comunicărilor transmise de către Direcţia pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date s-au înscris pe 
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marginea actelor de stare civilă, exemplarul II, două menţiuni privind 

renunţarea la cetăţenia română şi o menţiune referitoare la redobândirea 

cetăţeniei române. 

   S-a derulat activitatea de primire, actualizare, păstrare şi gestionare a 

registrelor de stare civilă, exemplarul II, de la oficiile de stare civilă din primării 

şi servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, asigurând 

conservarea şi securitatea acestora. 

       La solicitarea ofiţerilor de stare civilă delegaţi din judeţ, au fost efectuate 

un număr de 165 verificări în registrele de stare civilă, exemplarul II, aflate în 

arhiva proprie. Au fost eliberate un număr de 71 extrase de pe actele de stare 

civilă, exemplarul II, la cererea  Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date, a serviciilor publice comunitare locale de 

evidenţă a persoanelor, primăriilor din judeţ şi din ţară, în vederea completării  

dosarelor de rectificare sau pentru eliberarea unor certificate de stare civilă. 

       În exercitarea atribuţiei de îndrumare şi coordonare metodologică a 

activităţii de stare civilă funcţionarii Direcţiei au  acordat,  telefonic,  

aproximativ  150 îndrumări de specialitate cu privire la procedura de urmat în 

cazul  înregistrării  tardive a  naşterii, rectificarea unor acte de stare civilă, 

încheierea unor căsătorii mixte. 

       Au fost înregistrate un număr de 4 petiţii care au avut ca obiect 

preponderent soluţionarea în regim de urgenţă a transcrierii în registrele de 

stare civilă a certificatelor/extraselor procurate din străinătate. Au fost 

înregistrate un număr de 5 cereri privind furnizarea datelor de interes public, 

soluţionându-se favorabil. Aceste cereri au avut ca obiect furnizarea 

numărului de cetăţeni din judeţ care îşi sărbătoresc ziua numelui, la solicitarea 

mass – media. 

  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, menţionăm că la nivelul judeţului Ialomiţa, în 
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perioada analizată  au fost întocmite  7 612  acte de stare civilă, din care:       

2 831  acte de naştere,  1 291  acte de căsătorie  şi  3 490 acte de deces.                 

  Analizând graficul actelor de stare civilă înregistrate în perioada 2008 – 

2010, se poate observa o uşoară scădere în anul 2010, în privinţa actelor de 

naştere, respectiv o uşoară creştere comparativ cu anul 2008.   

    Referitor la actele de căsătorie se constată descreştere substanţială de 

la un an la altul, astfel în anul 2010 s-au produs 1 270 de căsătorii faţă de 1 

615 în 2009 şi 1 736 de căsătorii în anul 2008. 

  În privinţa actelor de deces numărul acestora este relativ constant în 

perioada 2008 – 2010, astfel în anul 2010 au avut loc 3 479 de decese, în 

2009 – 3 501, iar în 2008 – 3 486. 

            La nivelul judeţului Ialomiţa, s-a eliberat un număr de 14 560 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: 7 802   certificate de naştere,  2 439   

certificate de căsătorie  şi  4 319  certificate de deces. 

           Execuţia bugetară la nivelul anului 2010 a fost de 91,72%, Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa fiindu-i alocate credite bugetare 

în sumă de 515.000 lei, la care se adaugă venituri proprii în suma de 5.000 

lei. Această sumă este reprezentată de prevederile definitive, influenţate de 

rectificările bugetare care au survenit pe parcursul anului fiscal 2010. 

           Analizând datele înscrise în bugetul instituţiei, rezultă sumele defalcate 

pe principalii indicatori, astfel:            

 Cheltuieli de personal – 334.000 lei; 

 Cheltuieli cu bunuri şi servicii – 166.000 lei; 

 Cheltuieli de capital – 20.000 lei. 

           Încasările realizate la data de 31.12.2010 au fost de 476.953 lei, acestea 

reprezentând venituri proprii de 3.478 lei şi subvenţii acordate din bugetul 

local de 473.475 lei. 

        Plăţile efectuate până la data de 31.12.2010 au fost de 476.953 lei astfel: 
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- Cheltuieli de personal: 313.433 lei, reprezentând 65,72% din total plăţi 

efectuate; 

- Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 143.554 lei, reprezentând 30,10% din total 

plăţi efectuate; 

- Cheltuieli de capital: 19.966 lei, reprezentând 4,18% din total plăţi 

efectuate. 

         Aplicând prevederile Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin Dispoziţia nr. 101 din 10.11.2010, 

directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa a 

dispus inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii. Inventarierea s-a realizat în perioada 10.11.2010 – 

30.11.2010, rezultatele inventarierii stabilindu-se prin compararea datelor 

constatate faptic cu evidenţa scriptică din contabilitate. Au fost inventariate 

mijloacele fixe, licenţele, active corporale şi necorporale, materiale de natura 

obiectelor de inventar, materiale, timbre poştale, bonuri de cantităţi fixe de 

carburanţi, celelalte elemente de activ şi pasiv. 

           De asemenea, proiectul PHARE RO 2005/017-553.01.01  “Acte de 

identitate şi stare civilă pentru cetăţenii români de etnie romă” accesat prin 

fonduri externe nerambursabile s-a finalizat prin aprobarea de către Ministerul 

Finanţelor Publice – Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare a raportului financiar 

final prin Procesul-verbal de constatare nr. 623440 încheiat la data de 

22.04.2010, care a avut ca obiectiv al verificării: identificarea sumelor neutilizate 

şi/sau neeligibile aferente contractului de grant Phare 2005/017-553.01.01, 

încheiat între Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare, în calitate de Autoritate 

Contractantă şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, în 

calitate de beneficiar. 

             Valoarea contractului a fost de 35.000 euro, din care:  
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- contribuie fonduri Phare (90%): 22.261,49 euro şi cofinanţare naţională 

ACP: 9.238,51 euro; 

- contribuie parteneri (10%): 3.500 euro. 

             Contribuţia Phare stabilită a fi asigurată a fost susţinută prin intermediul 

OPCP în proporţie de 70,6714% şi cofinanţare naţională prin intermediul ACP 

în proporţie de 29,3286%. 

             Verificarea a fost finalizată de către OPCP, prin Serviciul Financiar şi 

Compartimentul Control şi Soluţionare Contestaţii. 

             În cadrul proiectului s-a achitat suma de 28.350 euro (Phare 20.035,34 

euro şi cofinanţare ACP 8.314,66 euro). 

             Plăţile au fost efectuate de către OPCP atât pentru finanţarea susţinută 

din fonduri Phare/OPCP, cât şi pentru cofinanţarea naţională. 

             Au fost verificate, prin sondaj, următoarele documente: 

- documentele contractuale transmise OPCP- ului; 

- documentele financiare aferente plăţilor transmise OPCP- ului; 

- constatările cuprinse în raportul de audit, emis de SC SEMAUDIT SRL, 

care a avut ca obiectiv verificarea realităţii, exactităţii şi eligibilităţii 

cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanţare şi respectarea 

structurii cheltuielilor aprobate prin buget. 

             În cadrul proiectului PHARE RO 2005/017-553.01.01  “Acte de 

identitate şi stare civilă pentru cetăţenii români de etnie romă” nu au fost 

identificate cheltuieli neeligibile. Conform datelor cuprinse în raportul Asistenţei 

tehnice/Autorităţii de Implementare, se certifică ca şi sumă totală eligibilă pentru 

întregul proiect suma de 23.239,98 euro, respectiv din surse Phare 20.739,98 

euro şi 3.500 euro contribuţie parteneri. 
                                  

DIRECTOR EXECUTIV, 
NICOLAE CHIRIŢĂ 
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