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CONSILIUL JUDE|EAN VASLUI 
SSEERRVVIICCIIUULL  PPUUBBLLIICC  CCOOMMUUNNIITTAARR  JJUUDDEE||EEAANN    DDEE  EEVVIIDDEENN||AA  PPEERRSSOOAANNEELLOORR  

  Nr  101758 din 04.02.2014 
 

 
 

R A P O R T 
de activitate a Serviciului Public Comunitar Jude\ean de Eviden\a Persoanelor  

privind modul de [ndeplinire a atribu\iilor specifice ]i hot`r@rilor Consiliului Jude\ean pe 
parcursul anului 2013 

 
Serviciul Public Comunitar Jude\ean de Eviden\a Persoanelor Vaslui ]i-a desf`]urat activitatea,  

cu respectarea actelor normative, respective[n conformitate cu Legea nr.119/1996 republicat`, H.G. 
nr.64/2011 art. 9 – 11, O.U.G. 97/2005 republicată, H.G. nr. 1375/2006, Codul Civil ].a. coordonând ]i 
controlând metodologic activitatea desf`şurată de serviciile publice comunitare locale de eviden\` a 
persoanelor ]i compartimentele de stare civil` din cadrul prim`riilor de pe raza jude\ului Vaslui. 

{n anul 2013, obiectivul prioritar care a stat [n aten\ia serviciilor publice comunitare de eviden\a 
persoanelor din jude\ a fost asigurarea st`rii de legalitate pe linie de eviden\a persoanelor ]i de stare 
civil`, dar ]I a calit`\ii, eficien\ei ]i operativit`\ii activit`\ii, prin luarea m`surilor  de aplicare [n mod 
unitar a legisla\iei specifice, fiind servicii [n interesul cet`\eanului ]i institu\iilor statului. S-a continuat, 
[mbun`t`\irea managementului resurselor umane, formarea lucr`torilor din punct de vedere profesional, 
pentru realizarea sarcinilor de serviciu, conform prevederilor legale [n vigoare. 

Principalele  obiectivele realizate [n anul 2013; 
 realizarea activit`\ilor de [ndrumare ]i sprijin, pe linie de eviden\a persoanelor ]i  de stare civil`, 
prin efectuarea convoc`rilor profesionale, instruirilor pe cele dou` linii de activitate, prin [ntocmirea de 
adrese de [ndrumare la structurile locale, note telefonice, [n principal pentru atingerea obiectivului de 
baz` respectiv, punerea [n legalitate cu acte de identitate ]i de stare civil`.;   
 actualizarea Registrului Na\ional de Eviden\a Persoanelor ]i actelor de stare civil`, efectuarea 
verific`rilor ]i activit`\ilor conform dispozi\iilor Direc\iei de Eviden\a Persoanelor si Administrarea 
Bazelor de Date, inclusiv a Dispozi\iilor comune cu  Direc\ia de Pa]apoarte ].a.  [n vederea solu\ion`rii 
lucr`rilor specifice Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta Persoanelor ]i Compartimentelor de Stare 
Civil`; 
 coordonarea ]i controlul serviciilor locale ]i oficiilor de stare civil` din jude\, pentru realizarea 
sarcinilor si atribu\iilor de serviciu [n conformitate cu legisla\ia [n vigoare, de asigurare a unor rela\ii 
optime de lucru cu institu\iile statului, cu persoanele fizice ]i juridice ].a;  
 preg`tirea profesional` a efectivului structurilor sub diferite forme: convoc`ri profesionale organizate 
de S.P.C.J.E.P, instruiri,  analize, [ndrum`ri, aviz`ri documente (transcrieri,rectific`ri, ].a.), participarea la 
convoc`rile organizate de D.E.P.A.B.D. ]i la alte activit`\i de acest gen, pentru o mai bun` cunoa]tere ]i 
aplicare a prevederilor actelor normative [n vigoare; 
 comunicarea datelor referitoare la persoana fizic`, solicitate de instituţii sau persoane fizice, în 
condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protec\ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal ]i libera circulaţie a acestor date ].a.; 
 monitorizarea ]i analizarea activit`\ilor de eviden\a persoanelor ]i de stare civil`, lunar , trimestrial, 
semestrial ]i anual ]i [naintarea la Direc\ia pentru Eviden\a Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de Date 
Bucure]ti a analizelor ]i situa\iilor aferente;  
 colaborarea ]i cooperarea cu structurile abilitate prin [ntocmirea planurilor, protocoalelor comune de 
activitate, conform prevederilor legisla\iei [n vigoare, [mpreuna cu I.P.J., D.G.A.S.P.C, D.S.P, I.S.J., I.J.J, 
cu reprezentan\i ai romilor, pentru efectuarea de ac\iuni,  [n vederea punerii [n legalitate a cet`\enilor cu 
acte de stare civil` ]i de identitate. Astfel s-a reu]it s` se finalizeze verific`rile persoanelor  nepuse [n 
legalitate din perioadele 2006-2008 ]i 2009-2011 [n baza Dispozi\iei D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R 
 gestionarea  certificatelor de stare civil` ]i arhivarea documentelor de stare civil` ]i eviden\a 
persoanelor; 
 modul de asigurare a condi\iilor corespunz`toare de desf`]urare a activit`\ii de stare civil` ]i eviden\a 
persoanelor ]i a condi\iilor de securitate a actelor ]i datelor de stare civil` ]i de eviden\a persoanelor; 
 actualizarea  fi]ei postului cu atribu\iile de serviciu av@nd [n vedere c` S.P.C.J.E.P. din totalul de 26 
posturi sunt ocupate 17, din lips` de fonduri bugetare ]i prevederi legislative, pentru bunul mers al 
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serviciului, atribu\iile posturilor vacante fiind redistribuite personalului existent in fi]ele postului. Aceea]i 
problem` a fost ]i la S.P.C.L.E.P. Vaslui ]i B[rlad, unde volumul de munc` a fost foarte mare. 
-  [ntocmirea planului anual de preg`tire profesional`, [n baza c`ruia s-au [ntocmit proceduri de lucru. Din 
lipsa fondurilor financiare, o parte din personalul S.P.C.E.P. ]i C.S.C. a  participat doar la convoc`rile de 
preg`tire profesional`,  organizate la nivel jude\ean  de S.P.C.J.E.P. ]i o mic` parte la convocarea zonal` 
organizat` de M.A.I.-D.E.P.A.B.D., [n referire la actualizarea Registrului Na\ional de Eviden\a 
Persoanelor pe noua aplica\ie S.N.I.E.P. 
 pe linia managementului calit`\ii, s-au actualizat procedurile opera\ionale pe diferite domenii de 
activitate, fiind ultimul audit de supraveghere, nu s-au [nregistrat probleme deosebite, lucr`rile au fost 
rezolvate conform procedurilor stabilite ]i normelor legislative [n vigoare. 

Activitatea S.P.C.E.P. a fost organizat` ]i efectuat` la nivelul jude\ului cu o popula\ie deservit` de 
467.561 locuitori, desf`]ur@nd activit`\i pe dou` domenii: 

1.Pe linie de eviden\a persoanelor: 
– s-a coordonat, controlat, [ndrumat, sprijinit, monitorizat ]i  analizat activitatea celor 5 servicii publice 

comunitare locale de eviden\a persoanelor, de pe raza jude\ului Vaslui unde: [n cursul anului 2013,  au 
fost eliberate 52.072 acte de identitate, din care 50.707 c`r\i de identitate ]i 1.365 c`r\i de identitate 
provizorii, fa\` de 46.648  acte de identitate eliberate [n 2012 cu 12% mai mare fata de 2012. 
– s-au efectuat schimb`ri de domiciliu 25.403 ]i s-au aplicat vize de re]edin\` 2.901; s-au organizat 140 

deplas`ri în teren, pentru preluarea imaginii cet`\enilor ]i pentru verificarea documentelor prezentate în 
sus\inerea cererilor, [n scopul de a veni [n sprijinul persoanelor netransportabile, a celor cu o situa\ie 
material` precar` ori care domiciliaz` [n localit`\i aflate la distan\e mari fa\` de serviciile publice 
comunitare de eviden\a persoanelor;.-s-au desf`]urat 3 activit`\i [n unit`\ile ]colare, fiind pu]i  în 
legalitate 5 elevi;- au fost luate in eviden\` la na]tere 6.065 persoane (fa\` de 5.132 [n  2012), ca urmare a 
restabilirii domiciliului ]i redob@ndirii cet`\eniei 6.425 persoane fa\` de 3.863 [n 2012, ]i au fost eliberate 
acte de identitate cet`\enilor din aceast` ultim` categorie, cel mai mare num`r fiind înregistrat la SPCLEP 
Vaslui. Din totalul de 6.425, la nivelul Biroului Jude\ean de Eviden\a Persoanelor ]i Compartimentul 
Informatic` al S.P.C.J.E.P., au fost lua\i [n eviden\` 3.948 cet`\eni rom@ni care nu au domiciliul [n 
Rom@nia, [n baza comunic`rilor primite de la Serviciul de Pa]apoarte Vaslui (S.P.C.E.E.P.S.). 
– au fost efectuate un număr de 32.774 verificări [n R.N.E.P., din care 22.014 pentru M.A.I. 
– s-au organizat ]i executat un num`r de 22 ac\iuni ]i controale, ]i s-au efectuat 16 activit`\i de 

[ndrumare, sprijin ]i control la S.P.C.L.E.P., pe linie de eviden\a persoanei; 
– s-au efectuat 5 convoc`ri profesionale cu personalul serviciilor publice comunitare de eviden\a 

persoanelor, [n principal pentru atingerea obiectivului de baz` respectiv, punerea [n legalitate cu acte de 
identitate.]i actualizarea Registrului Jude\ean de Eviden\a Persoanelor 
      2. Pe linie de stare civil`, la compartimentele de stare civil` din jude\ s-au [nregistrat 11.360 acte de 
stare civil`, cu 4% mai mare dec@t [n anul 2012, s-au eliberat 22.432 certificate de stare civil` (na]tere, 
c`s`torii ]i deces), De asemenea, inclusiv la nivelul compartimentului de stare civil` al S.P.C.J.E.P. s-au 
[ntocmit 21 dosare de schimbare a numelui pe cale administrativ`, pentru care domnul pre]edinte al 
Consiliul Jude\ean Vaslui a emis dispozi\ii de aprobare conform O.G. nr 41/2003,  au fost eliberate 2.539 
de avize [n dosarele de transcriere [n registrele de stare civil` rom@ne a actelor de stare civil` emise de 
autorit`\ile str`ine cu 113 % mai mult fa\` de anul 2012 ]i 237 de avize [n dosarele de rectificare a actelor 
de stare civil`.  

Totodat`  s-au efectuat 13.890 men\iuni la exemplarul I al registrelor de stare civil`, 12.558  men\iuni 
la exemplarul II, s-au eliberat 526 extrase de pe actele de stare civil` de la Compartimentul operare 
men\iuni al S.P.C.J.E.P. ]i s-au alocat  39 de numere pentru dosarele de divor\ din Registrul unic al 
certificatelor de divor\ [n colaborare cu Compartimentul Informatic` al S.P.C.J.E.P., la solicitarea 
compartimentelor de stare civil` din jude\. 

 Pe parcursul anului 2013 s-au efectuat 86 controale la delega\ii de stare civil` din jude\ 100% 
realizate, 20 controale la unit`\ile sanitare ]i de ocrotire social`, ]i s-au organizat 2 instruiri ale ofi\erilor 
de stare civil` din jude\ul Vaslui, conform prevederilor legale. 

O preocupare major` a Serviciilor Publice Comunitare de Eviden\a Persoanelor aflate [n 
subordonarea Consiliilor Locale ]i a Consiliului Jude\ean dup` caz, a fost ]i este efectuarea activit`\ilor 
specifice conform competen\elor legale pentru implementarea proiectului na\ional al D.E.P.A.B.D. cu 
privire la utilizarea „Sistemului  na\ional integrat de introducere ]i actualizare a informa\iilor legate de 
eviden\a persoanelor” (SNIEP) ].a, asigurarea dot`rii necesare, a personalului suficient ]i bine preg`tit 
pentru a se trece la producerea c`r\ii electronice, dar ]i pentru realizarea arhiv`rii documentelor conform 
Legii nr.16/996, inclusiv a arhiv`rii electronice. 
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Nu s-au desf`]urat programe la nivelul serviciului, inclusiv din lips` de fonduri la unele capitole din 
buget, dar ]i din motivul implement`rii na\ionale a proiectului amintit pe linie de eviden\a persoanelor ]i a 
altor doua proiecte pe linie de eviden\a persoanelor ]i stare civil` [n referire la producerea c`r\ii 
electronice ]i la arhivarea electronic` a lucr`rilor de stare civil` [n principal.  

Obiectivele de baz` au fost [ndeplinite, deficien\ele constatate [n cursul anului 2013 au fost remediate, 
iar în unele situa\ii s-au f`cut  recomand`ri, propuneri ]i s-au dat termene pentru solu\ionare, urm`rindu-
se finalizarea acestora.  

Pentru [mbun`t`\irea calit`\ii ]i operativit`\ii activit`\ii este necesar ca s` fie personal competent ]i 
suficient la toate compartimentele de eviden\a persoanelor, stare civil` ]i informatic` ale serviciilor 
publice comunitare de eviden\a persoanelor din jude\, av@ndu-se [n vedere c` volumul de activitate a 
crescut foarte mult [n contextual actual. 

 
 
 
Cu deosebit` stim`, 

 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Comisar ]ef de poli\ie 

R~D~}ANU DORINA 
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