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CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 

SSEERRVVIICCIIUULL  PPUUBBLLIICC  CCOOMMUUNNIITTAARR  JJUUDDEETTEEAANN    DDEE  EEVVIIDDEENNTTAA  PPEERRSSOOAANNEELLOORR  
 

 
R A P O R T 

de activitate a Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta Persoanelor  

(pentru publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a) 

 

 

Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta Persoanelor Vaslui si-a desfasurat activitatea conform legislatiei in 

vigoare, coordonand si controland metodologic activitatea desfasurată de serviciile publice comunitare locale de evidenta a 

persoanelor si compartimentele de stare civila din cadrul primariilor de pe raza judetului Vaslui. 

In anul 2015, activitatea S.P.C.J.E.P., s-a axat in principal, pe atingerea obiectivelor specifice si realizarea indicilor de 

performanta din domeniul evidentei persoanelor si starii civile. 

Obiectivele prioritare asumate de institutia noastra pentru anul 2015 au fost: 

 Mentinerea calitatii, eficientei si operativitatii activitatilor efectuate inclusiv in furnizarea serviciilor catre beneficiarii 

directi si alte persoane interesate, in scopul cresterii gradului de satisfactie al acestora; 

 Imbunatatirea managementului resurselor umane,  prin formarea profesionala a lucratorilor, pentru realizarea 

sarcinilor de serviciu conform prevederilor legale in domeniu si cerintelor actuale. 

Principalele obiective indeplinite in anul 2015; 

  realizarea activitatilor de indrumare si sprijin, pe linie de evidenta persoanelor si  de stare civila, convocarilor 

profesionale, instruirilor pe cele doua linii de activitate, intocmirea de adrese de indrumare la structurile locale, note 

telefonice, in principal pentru atingerea obiectivului de baza respectiv punerea in legalitate cu acte de identitate si de stare 

civila.;   

  actualizarea bazelor de date, efectuarea verificarilor si activitatilor conform dispozitiilor Directiei de Evidenta 

Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, inclusiv a dispozitiilor comune cu  Directia de Pasapoarte s.a.  in vederea 

solutionarii erorilor din S.N.I.E.P.- Registrul National de Evidenta Persoanelor si actualizarea acestuia conform noii aplicatii 

S.N.I.E.P.; 

  coordonarea si controlul serviciilor locale si oficiilor de stare civila din judet, pentru realizarea indicatorilor specifici si 

pentru asigurarea unor relatii optime de lucru cu institutiile statului, cu persoanele fizice si juridice s.a.  

  pregatirea profesionala a personalului structurilor sub diferite forme: convocari profesionale cu participarea specialistilor 

din cadrul D.E.P.A.B.D.- Serviciul Coordonare Evidenta Persoanelor pe linie de evidenta persoanelor si instruiri pe linie de 

stare civila organizate de S.P.C.J.E.P.-C.S.C., indrumari directe, telefonice, fax, FTP, avizari documente, transmiteri de puncte 

de vedere si de radiograme primite de la D.E.P.A.B.D. la S.P.C.E.P. si C.S.C.; S-au tinut sedinte de lucru periodice,s-a 

participat la sedinte organizate de I.P.J-S.O.P., C.J. Vaslui si la nivelul Institutiei Prefectului Vaslui, pe linie de rromi unde s-a 

conlucrat cu grupul mixt al institutiilor abilitate, in principal pentru clarificarea situatiei persoanelor nepuse in legalitate. S-a 

intocmit planul anual de pregatire profesionala, in baza caruia trimestrial s-au intocmit teme de pregatire profesionala si  

proceduri de lucru, care au fost dezbatute la convocarile profesionale; 

  comunicarea datelor referitoare la persoana fizica, solicitate de institutii sau persoane fizice, în conditiile Legii nr. 

677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date 

s.a.; 

  monitorizarea si analizarea activitatilor de evidenta persoanelor si de stare civila, lunar , trimestrial, semestrial si anual si 

inaintarea la Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucuresti a analizelor si situatiilor 

conform Metodologiei M.A.I.-D.E.P.A.B.;  

  colaborarea si cooperarea cu structurile abilitate prin intocmirea planurilor, protocoalelor comune de activitate, conform 

prevederilor legislatiei in vigoare, impreuna cu I.P.J., D.G.A.S.P.C, D.S.P, I.S.J., I.J.J, cu reprezentanti ai romilor, pentru 

efectuarea de actiuni, controale, verificari si diferite activitati  in vederea punerii in legalitate a cetatenilor cu acte de stare 

civila si de identitate si identificarii de persoane dupa caz. S-au trimis informari la institutiile care desfasoara activitati de 

lucru cu publicul respectiv, CEC, posta, banci, la primariile cu anumite probleme de remediat in urma controalelor efectuate, 

judecatorii, parchete, scoli s.a. pentru obtinerea eficientei necesare; 

  gestionarea  certificatelor de stare civila si arhivarea documentelor de stare civila si evidenta persoanelor; 

  asigurarea conditiilor corespunzatoare de desfasurare a activitatii de stare civila si evidenta persoanelor si a conditiilor de 

securitate a actelor si datelor de stare civila si de evidenta persoanelor; 

  actualizarea  fiselor de post cu atributiile de serviciu av@nd in vedere ca la S.P.C.J.E.P. din totalul de 26 posturi au fost 

ocupate pe parcursul 2015 20 posturi iar pentru bunul mers al serviciului, atributiile posturilor vacante au fost redistribuite 

personalului existent in fisele postului. Aceeasi problema a fost si la S.P.C.L.E.P. Vaslui, unde volumul de munca a fost foarte 

mare comparativ cu numarul de personal existent; 

- actualizarea paginii web a institutiei cu informatiile necesare si informarea publica sub alte forme (avizier, articole de presa, 

s.a) 

 La S.P.C.E.P. nu s-au inregistrat petitii, reclamatii, lucrarile fiind rezolvate conform prevederilor legale in vigoare; 

 INDICATORI DE PERFORMANTA 

 Activitatea de evidenta informatizata a persoanei a fost organizata si efectuata la nivelul judetului cu o populatie de  

485469 locuitori, desfasur@nd activitati pe doua domenii: 

1.Pe linie de evidenta persoanelor in colaborare cu structurile abilitate s-a coordonat, controlat, indrumat, sprijinit, 

monitorizat si  analizat activitatea celor 5 servicii publice comunitare locale de evidenta persoanelor, de pe raza judetului 
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Vaslui, unde in cursul anului 2015,  au fost eliberate 55354 acte de identitate, din care 54307 carti de identitate si 1047 carti 

de identitate provizorii, fata de 57765  acte de identitate eliberate in 2014 . 

Pentru a veni în sprijinul persoanelor netransportabile, a celor cu o situatie materiala precara ori care domiciliaza în 

localitati aflate la distante mari fata de serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, s-au organizat 162 

deplasari în teren, pentru preluarea imaginii si a documentelor cetatenilor prezentate în sustinerea cererilor, de eliberare a 

actului de identitate. Cu aceasta ocazie, au fost puse in legalitate 768 persoane;  

S- au desfasurat 16 activitati in unitatile scolare, fiind pusi  în legalitate 74 elevi. 

Au fost luate in evidenta la nastere 5310 persoane (fata de 6050 in  2014), ca urmare a dobîndirii cetateniei 14  

persoane si 7962  ca urmare a stabilirii domiciliului in Romania (8276 in 2014), cel mai mare numar fiind înregistrat la Biroul 

de Evidenta Persoanelor  al mun. Vaslui. 

La nivelul Biroului Judetean de Evidenta Persoanelor si Compartimentului de Informatica al S.P.C.J.E.P., au fost luati in 

evidenta 2963 ( 4459 in 2014 ), cetateni rom@ni care nu au avut domiciliul in Rom@nia, majoritatea fiind din Republica 

Moldova, in baza comunicarilor primite de la  Serviciul de Pasapoarte Vaslui. 

Pentru prevenirea neregulilor la regimul de evidenta a persoanei s-au organizat si executat un numar de 28 actiuni si 

controale, impreuna cu lucratori de politie, ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, consilieri 

ai Primariei cu atributii pe linia organizatiilor de rromi, la unitatile de cazare in comun si in zonele cu probleme deosebite, s.a. 

In cursul anului 2015 s-au efectuat 12 activitati de indrumare, sprijin, control la S.P.C.L.E.P, pe linie de evidenta 

persoanei, in principal pentru atingerea obiectivului de baza respectiv, punerea in legalitate cu acte de identitate si actualizarea 

S.N.I.E.P.- Registrului National de Evidenta Persoanelor, cu toate modificarile intervenite in statutul persoanei; 

 In perioada analizata, s-a desfasurat activitatea de verificare in comun cu structurile de politie – O.P. a persoanelor nepuse 

in legalitate din perioada 2012-2013 conform Radiogramei D.E.P.A.B.D.- I.G.P.R. 

In evidente au ramas de pus in legalitate cu acte de identitate 16074 persoane din care 10055  sunt din anii anteriori, insa 

cetatenii trebuie sa inteleaga ca actul de identitate este foarte important in relatia cu institutiile statului, cu alte persoane fizice 

sau juridice si ca trebuie sa se prezinte la ghiseu cu documentele necesare  pentru a solicita punerea in legalitate. 

      2. Pe linie de stare civila 

     Activitatea desfasurata de catre personalul cu atributii în domeniu starii civile din cadrul serviciilor publice comunitare de 

evidenta a persoanelor si a compartimntelor de stare civila din cadrul primariilor unitatilor  administrativ teritoriale, s-a 

materializat in realizarea urmatorilor indicatori:  

 12122 acte de stare civila inregistrate, 23048 certificate de stare civila eliberate (nastere, casatorii si deces), la 

nivelul judetului Vaslui; 

 24 dosare de schimbare a numelui pe cale administrativa, la care Consiliul Judetean Vaslui a emis dispozitii de 

aprobare. 

 2769 dosare de transcrieri in registrele de stare civila romane a certificatelor de stare civila eliberate de autoritatile 

straine, la care S.P.C.J.E.P.- Compartimentul de stare civila, a dat avize pozitive conform legislatiei ; 

 179 dosare de rectificare acte de stare civila, in care au fost necesare avizele SPCJEP- Compartiment stare civila, 

anterior intocmirii dispozitiilor de catre primarii din judet; 

 12558  mentiuni la exemplarul II al registrelor de stare civila,  526 extrase eliberate de pe actele de stare civila de la 

Compartimentul Operare Mentiuni al serviciului si 39 de numere alocate pentru dosarele de divort din Registrul unic al 

certificatelor de divort in colaborare cu Compartimentul Informatica, la solicitarea compartimentelor de stare civila din judet. 

 86 activitati efectuate de indrumare, coordonare si control la toti delegatii de stare civila din judet si controale la 

unitatile sanitare si de ocrotire sociala, efectu@ndu-se instruirile necesare pentru prevenirea incalcarii legislatiei in vigoare. 

O preocupare majora a Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta Persoanelor a fost si este, efectuarea 

activitatilor specifice conform competentelor legale pentru aplicarea si utilizarea corecta a „Sistemului  national integrat de 

introducere si actualizare a informatiilor legate de evidenta persoanelor” (SNIEP) s.a. 

La S.P.C.E.P. s-au asigurat spatii corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii conform cerintelor actuale. 

Nu s-au desfasurat programe la nivelul serviciului . 

Obiectivele de baza au fost indeplinite, inclusiv la nivelul institutiei S.P.C.J.E.P., nu au fost sincope in activitate, 

majoritatea deficientelor constatate in cursul anului 2015 au fost remediate, iar în unele situatii s-au facut  recomandari, 

propuneri si s-au dat termene pentru solutionarea acestora conform prevederilor legale in vigoare. 

Pentru imbunatatirea activitatii de stare civila si evidenta persoanelor este necesar ca, personalul sa fie suficient pentru a 

face fata volumului de lucru, constant pentru a avea experienta necesara la nivelul cerintelor actuale, sa se acorde atentia 

cuvenita tuturor formelor de pregatire profesionala ale acestuia pentru obtinerea calitatii necesare si sa se colaboreze mai mult 

cu toate structurile abilitate, in special cu structurile de politie, pentru clarificarea si reducerea dupa caz a numarului de 

persoane de pus in legalitate cu act de identitate, conform legislatiei in vigoare. 

 

 

Cu deosebita stima, 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Comisar sef de politie 
RADASANU DORINA 


