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CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 

SSEERRVVIICCIIUULL  PPUUBBLLIICC  CCOOMMUUNNIITTAARR  JJUUDDEETEEAANN    DDEE  EEVVIIDDEENNTAA  PPEERRSSOOAANNEELLOORR  

 

 

 

R A P O R T 

de activitate a Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta Persoanelor  

privind modul de Indeplinire a atributiilor specifice si hotararilor Consiliului 

Judetean pe parcursul anului 2016 

 

Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta Persoanelor Vaslui si-a 

desfasurat activitatea conform legislatiei in vigoare si in principal conform O.G. nr. 

84/2001, modificata, O.U.G. nr.97/2005, republicata si modificata, Legii nr. 

119/1996, republicata, Metodologiilor si procedurilor  de lucru, a dispozitiilor si 

instructiunilor M.A.I.- D.E.P.A.B.D., coordonând si controlând metodologic 

activitatea desfaşurată de serviciile publice comunitare locale de evidenta a 

persoanelor si compartimentele de stare civila din cadrul primariilor de pe raza 

judetului Vaslui. 

In anul 2016, obiectivulul prioritar care a stat in atentia serviciilor publice 

comunitare de evidenta persoanelor din judet, fiind servicii in interesul cetateanului 

si institutiilor statului,  a fost asigurarea starii de legalitate pe linie de evidenta 

persoanelor si de stare civila,  calitatii, eficientei si operativitatii, prin luarea 

masurilor  de aplicare in mod unitar a legislatiei specifice, de imbunatatirea 

managementului resurselor umane, de creare a unui corp stabil de functionari 

publici si personal contractual, pentru realizarea sarcinilor de serviciu, conform 

prevederilor legale in domeniu, in contextul actual. 

Principalele  obiective indeplinite in anul 2016; 

 realizarea activitatilor de indrumare si sprijin, pe linie de evidenta persoanelor si  

de stare civila, prin efectuarea convocarilor profesionale, instruirilor pe cele doua 

linii de activitate, prin 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 celor comune cu  Directia de Pasapoarte s.a.  in vederea solutionarii 

erorilor din Sistemul  national integrat de introducere si actualizare a informatiilor 
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legate de evidenta persoanelor (SNIEP) - Registrul National de Evidenta 

Persoanelor (RNEP) si actualizarea acestuia; 

 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.; 

 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 etniei rome, 

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, judecatorii, parchete, scoli 

s.a.; 

 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. Astfel s-au efectuat 

12 activitati de indrumare, sprijin si control, pe linie de evidenta persoanei, 86 de 

astfel de activitati la oficiile de stare civila din judet, 4 sedinte de analiza a 

activitatii trimestriale pe linie de evidenta persoanelor si 1 instruire pe linie de 

stare civila, sedinte de lucru periodice la nivelul S.P.C.E.P, 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.D. nr.3462829 din 12.07.2012.;  

 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 
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caruia trimestrial s-au intocmit teme de pregatire profesionala si  proceduri de 

lucru, care au fost dezbatute la convocarile profesionale; 

 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  fisei postului cu atributiile de serviciu avand in vedere ca la 

S.P.C.J.E.P. din totalul de 26 posturi au fost ocupate pe parcursul anului 2016 

doar 20 posturi iar pentru bunul mers al serviciului, atributiile posturilor vacante 

au fost redistribuite personalului existent in fisele postului.  

 actualizarea paginii web a institutiei cu informatiile necesare si informarea 

publica sub alte forme (avizier, articole de presa, s.a). 

 Activitatea de evidenta informatizata a persoanei a fost organizata si efectuata 

la nivelul judetului cu o populatie deservita de circa  495437 locuitori, desfasurand 

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 Vaslui unde: in cursul anului 2016,  au fost eliberate 58221 acte de 

identitate, din care 56904  carti de identitate si 1317 carti de identitate 

provizorii, fata de 55354  acte de identitate eliberate in 2015. 

– s-au organizat si efectuat 181 deplasari în teren, pentru preluarea imaginii 

cetatenilor si pentru verificarea documentelor prezentate în sustinerea cererilor, in 

scopul de a veni in sprijinul persoanelor netransportabile, a celor cu o situatie 

materiala precara ori care domiciliaza in alte localitati aflate la distante mari fata 

de serviciile publice comunitare de evidenta persoanelor si s-au pus in legalitate 

1348 persoane;. s- au desfasurat 15 activitati in unitatile scolare, fiind pusi  în 

legalitate 153 elevi; au fost luate in evidenta la nastere 5552 persoane (in anul 

2015 au fost 5310), cel mai mare numar fiind înregistrat la SPCLEP Vaslui. La 

nivelul Biroului Judetean de Evidenta Persoanelor si compartimentului de 

informatica al S.P.C.J.E.P., au fost luati in evidenta 4871 (2963 in anul 2015) 

cetateni romani care si-au stabilit domiciliul in strainatate, in baza comunicarilor 

primite de la Serviciul de pasapoarte Vaslui. 

– au fost efectuate un număr de 17743 verificări in Registrul National de 

Evidenta Persoanelor, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare. 
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– s-au organizat si executat un numar de 16 actiuni si controale inclusiv de 

coordonare, pe linie de evidenta persoanei, pentru punerea in legalitate cu acte de 

identitate si actualizarea S.N.I.E.P.- Registrului National de Evidenta Persoanelor, 

cu toate modificarile survenite in statutul persoanei 

– S-au finalizat  actiunile dispuse cu privire la verificarea si clarificarea  

persoanelor restantiere in perioada 1990-1999, verificarea unui numar de 26 

persoane cu varsta de 98 ani de pe raza judetului Vaslui precum si modul de 

implementare in R.N.E.P. a informatiilor aferente.  

 2. Pe linie de stare civila: Pe parcursul anului 2016, s-au efectuat 86 de 

activitati de indrumare, coordonare si control metodologic la toate 

compartimentele de stare civila din judet, si activitati de colaborare la unitatile 

sanitare si de ocrotire sociala de pe raza de competenta. 

Cu aceasta ocazie s-a urmarit modul de inregistrare a celor 12742 acte de 

stare civila si de  eliberare a 24835 certificate de stare civila (nastere, casatorii si 

deces). De asemenea, inclusiv la nivelul Compartimentului de stare civila al 

S.P.C.J.E.P. s-au intocmit 36 dosare de schimbare a numelui pe cale 

administrativa, pentru care Consiliul Judetean Vaslui a emis dispozitii de aprobare,  

au fost elaborate 2528 de avize in dosarele de transcriere a actelor de stare civila 

si 226 de avize in dosarele de rectificare a actelor de stare civila . 

Totodata  s-au efectuat 14465  mentiuni la exemplarul II al registrelor de 

stare civila, s-au eliberat 807 extrase de pe actele de stare civila de la 

Compartimentul operare mentiuni al serviciului si s-au alocat  50 de numere 

pentru dosarele de divort din Registrul unic al certificatelor de divort in colaborare 

cu Compartimentul informatica, la solicitarea compartimentelor de stare civila din 

judet. 

Nu s-au constatat probleme deosebite cu privire la gestiunea documentelor de 

stare civila. 

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. in vederea actualizarii Registrului National de Evidenta Persoanelor (RNEP). 

Lucratorii S.P.C.E.P., au constatat diferente si neconcordante de date intre 

SNIEP si RNEP, fapt ce a dus la continuarea verificarilor si efectuarea demersurilor 

pentru clarificarea situatiilor inclusiv in perioada alegerilor electorale locale si 

parlamentare. 
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Toate sediile S.P.C.L.E.P., au conditii normale de lucru, nefiind probleme in acest 

sens, insa este necesar ca personalul structurilor de evidenta persoanelor si  stare 

civila sa poata participa la cursuri de pregatire profesionala. 

DIFICULTATI: 

- functionarea greoaie de la inceputul instalarii aplicatiei Sistemului  national 

integrat de introducere si actualizare a informatiilor (SNIEP) legate de evidenta 

persoanelor, si existenta unui volum mare de lucrari in acest sens;    

- inexistenta unui program national de informatizare a activitatii de stare civila 

pentru eficientizarea intregii activitati a structurilor de evidenta persoanelor si 

stare civila; 

- numarul mic de personal la S.P.C.L.E.P. Vaslui comparativ cu volumul mare si 

complex de activitati; 

- fluctuatia lucratorilor in alte domenii de activitate datorita salarizarii mici; 

    In concluzie, obiectivele de baza au fost indeplinite, nu au fost sincope in 

activitate, majoritatea deficientelor constatate in cursul anului 2016 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. 

 

 

 

 

Cu deosebita stima, 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

VIERU IULIAN 

 

 

 


