
1 din 20 

R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 
DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEŢULUI BIHOR 

 
 
 

 

Nr de înregistrare       din data de  08.01.2021  

Dosar de arhivare .................. 

Exemplar nr. ...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA DE EVALUARE  

A ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE DE CĂTRE DIRECŢIA DE 

EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BIHOR ÎN ANUL 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 din 20 

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor (D.E.P. Bihor), instituție 

publică de interes județean, coordonează şi îndrumă metodologic activitatea serviciilor 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor (S.P.C.L.E.P.) și a structurilor de 

stare civilă din cadrul primăriilor unde nu sunt înființate astfel de servicii din judeţul 

Bihor, aşa cum sunt statuate aceste prevederi în Ordonanţa Guvernului României nr. 

84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 

de evidenţă a persoanelor. 

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor a desfăşurat şi în anul 2020 activităţi 

complexe pentru îndeplinirea prevederilor actelor normative care reglementează 

activitatea de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă. Activitatea s-a desfăşurat în 

interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi 

în aplicarea legii. Activitatea direcţiei a fost permanent coordonată de către Consiliul 

Judeţean Bihor. Coordonarea activităţilor Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Bihor a 

fost asigurată de Secretarul general al judeţului Bihor iar conducerea s-a realizat prin 

intermediul Colegiului Director, structură care a monitorizat activitatea instituţiei, 

desfăşurându-se trei şedinţe în care au fost analizaţi parametrii de funcţionare ai 

direcţiei şi s-au aprobat liniile directoare ale activităţii.  

 Prin prerogativele sale, D.E.P. Bihor a asigurat cadrul normativ de aplicare 

unitară la nivelul celor 18 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi 

al celor 101 structuri de stare civilă ale judeţului Bihor a legislaţiei de profil, a 

instrucţiunilor şi dispoziţiilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date, coordonând, controlând şi îndrumând metodologic activitatea specifică 

de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale din judeţ. 

Activitatea direcţiei a fost planificată prin Planul Anual de Măsuri şi Acţiuni nr. 3 

din 03.01.2020 iar la nivelul semestrelor I şi II au fost întocmite Planuri de Muncă 

privind Planificarea Principalelor Activităţi ale Direcţiei nr. 2 din 03.01.2020 respectiv 

481 din 03.06.2020. Documentele de management pentru anul 2020 au fost întocmite în 

conformitate cu prevederile Metodologiei nr.26/13.12.2018 privind întocmirea 

documentelor pe linie de management, organizarea activităţii de evidenţă a persoanelor 

şi de stare civilă şi monitorizarea indicatorilor specifici care se transmit, periodic, la 

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. 

Planurile de activităţi şi analizele activităţilor desfăşurate au fost transmise în 

vederea aprobării atât conducerii Consiliului Judeţean Bihor cât şi conducerii Direcţiei 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date în termenele stabilite de 

instrucţiunile în vigoare. 

În baza Procesului-Verbal numărul 3 al şedinţei Comisiei de Monitorizare a 

Sistemului de Control Intern Managerial din 02 martie 2020 s-a aprobat Regulamentul 

de Ordine Interioară al direcţiei pentru anul 2020. 

În domeniul pregătirii profesionale, a fost întocmit Planul de pregătire 

profesională pentru anul 2020 nr. 4 din 03 ianuarie 2020, plan ce a vizat îndeplinirea 

scopului de formare profesională atât a angajaţilor direcţiei cât şi al structurilor 

teritoriale. 
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Conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului României 

nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor controlul metodologic al activității serviciilor 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor și a structurilor de stare civilă din 

cadrul primăriilor din judeţul Bihor s-a efectuat în baza Ordinului ministrului afacerilor 

interne nr.138 din 2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul 

Afacerilor Interne modificat cu Ordinul 32 din 22.03.2017, structurile de profil 

organizate la nivelul U.A.T.-urilor fiind asimilate din acest punct de vedere structurilor 

proprii ministerului. Procedura de control a direcţiei PL-00-01-18 a fost revizuită în 

15.01.2019 pe baza modelelor transmise de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor 

şi Administrarea Bazelor de Date cu numărul 4400490 din 20.12.2018. 

 Personalul desemnat pentru activitatea de control a fost selecţionat şi instruit 

întocmindu-se în acest sens procesele-verbale pe linie de evidenţă a persoanelor şi pe 

linie de stare civilă. 

Graficul privind planificarea controalelor metodologice pe linie de evidență a 

persoanelor pentru anul 2020 nr.3003 din 03.01.2020 şi Graficul de îndrumare şi 

control al activităţii de stare civilă la nivelul judeţului Bihor în anul 2019 nr.64503 din 

03.01.2020 au fost aprobate/avizate de Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor respectiv 

Secretarul general al judeţului Bihor şi au fost transmise la D.E.P.A.B.D. 

Planurile tematice anuale cu obiective ale controlului nr. 3003 din 03.01.2020 

respectiv 64503 din 03.01.2020 au acoperit întreaga paletă de activităţi de profil. 

Graficele şi planurile tematice de control au fost comunicate tuturor S.P.C.L.E.P. şi 

primăriilor cu adresele 3003 din 13.01.2020 respectiv 64503 din 05.01.2020. 

Prin Dispoziția numărul 3 din 07.01.2020 Președintele Consiliului Județean Bihor 

a împuternicit personalul de specialitate din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor 

Bihor pentru efectuarea activității de îndrumare și control metodologic pe anul 2020 la 

structurile de stare civilă din cadrul unităților administrativ-teritoriale ale județului. 

În anul 2020, datorită pandemiei de coronavirus, nu s-a asigurat controlul 

activităţii celor 18 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a 101 

structuri de stare civilă, activitatea fiind suspendată odată cu declararea stării de urgenţă 

şi ulterior a stării de alertă. Datorită suspendării activităţii de control odată cu decretarea 

stării de urgenţă, în semestrul I 2020 s-a reuşit controlul numai a 3 servicii publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a 21 structuri de stare civilă iar în 

semestrul II 2020 a fost controlat inopinat la S.P.C.L.E.P. Săcădat. 

În scopul asigurării cadrului necesar desfăşurării în condiţii optime a procesului 

electoral, reprezentat de alegerile locale şi parlamentare organizate în datele de 27 

septembrie respectiv 06 decembrie 2020, personalul direcţiei a asigurat funcţionarea 

instituţiei cu program de lucru extins în zilele de sâmbătă 26.09/05.12 şi duminică 

27.09/06.12 între orele 08.00 la 16.00 respectiv 07.00 la 21.00. 

Un element important al acestei analize îl reprezintă faptul că pe parcursul anului 

2020 personalul de specialitate al Direcţiei a participat la activităţile de predare-primire 

a gestiunii de stare civilă la două unităţi administrativ-teritoriale respectiv Com. Girişu 

de Criş şi Com. Auşeu, asigurând şi instruirea noilor ofiţeri de stare civilă delegaţi. 
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Au fost desfăşurate câte 12 şedinţe de pregătire şi prelucrare a legislaţiei şi 

îndrumărilor cu personalul propriu pe linie de evidență a persoanelor și de stare civilă. 

Au fost întocmite un număr de 4 note de fundamentare pentru emiterea a 4 

hotărâri de consiliu judeţean ce vizau activitatea instituţiei. 

Proiectul de informatizare a activităţilor de stare civilă finanţat prin Programul 

Operaţional Competitivitate 2014-2020 denumit Sistemul Informatic Integrat de 

Emitere a Actelor de Stare Civilă (SIIEASC), este un proiect derulat de Ministerul 

Afacerilor Interne în parteneriat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice. La nivelul M.A.I. proiectul se derulează prin 

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi Direcţia 

Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. 

Obiectivele implementării proiectului sunt: crearea condiţiilor pentru o 

administraţie modernă, eficace şi eficientă, creşterea calităţii serviciilor de stare civilă 

oferite cetăţenilor, alinierea la contextul tehnologic actual, simplificarea şi securizarea 

prelucrării, stocării şi procesării datelor de stare civilă. Startul proiectului s-a dat în 

25.06.2018, perioada de implementare este de 36 de luni, finalizarea acestuia fiind 

estimată în semestrul II 2021. Costul proiectului este de aproximativ 185 milioane lei. 

Activităţile din cadrul proiectului vizează dotarea structurilor de stare civilă cu 

echipamentele electronice necesare respectiv 3.677 kit-uri, crearea circuitelor securizate 

prin intermediul S.T.S. şi implementarea sistemului de comunicaţii, digitizarea actelor 

din registrele de stare civilă emise în perioada 1921-2021, crearea unei aplicaţii 

electronice de tip registru al actelor de stare civilă. 

În perioada 14 noiembrie 2018 – 30 martie 2019, personalul Serviciului de Stare 

Civilă din cadrul D.E.P. Bihor a inventariat prin verificare filă cu filă 2.372.270 acte de 

stare civilă şi 24.124 alonje şi a constituit inventarul electronic al acestor acte care 

ulterior a fost transmis la D.E.P.A.B.D. Trebuie precizat că această activitate deosebit 

de complexă s-a efectuat în paralel cu activităţile curente prevăzute de legislaţia în 

vigoare, neânregistrându-se întârzieri în soluţionarea sarcinilor curente. Pentru 

realizarea acestui obiectiv s-au folosit numai specialişti din cadrul serviciului tocmai 

pentru a asigura o veridicitatea informaţiilor din inventarul realizat. 

La data de 23.08.2019, prin radiograma 3499524, Direcţia pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a transmis un material cu privire la 

stadiul, evoluţia şi perspectivele organizării practice a activităţilor ulterioare în referire 

la acest proiect. Conform calendarului stabilit, în data de 15.11.2019 Direcţia de 

Evidenţă a Persoanelor Bihor a comunicat D.E.P.A.B.D. personalul propriu ce urmează 

să fie încadrat în activităţile de implementare a digitizării actelor de stare civilă din 
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gestiunea proprie. Conform planificării, la nivelul judeţului Bihor, digitizarea propriu-

zisă se va efectua în semestrul I 2021. 

În semestrul I 2020, personalul Serviciului de Stare Civilă din cadrul D.E.P. 

Bihor au reinventariat prin verificare filă cu filă 2.372.270 acte de stare civilă şi 24.124 

alonje şi au reverificat inventarul electronic al acestor acte care ulterior a fost transmis 

la D.E.P.A.B.D. în vederea emiterii etichetelor care vor fi lipite pe registrele de stare 

civilă din arhivă şi vor constitui baza indexării actelor de stare civilă în registrul 

electronic. 

La finele anului 2020, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor dispune de un 

sistem de control intern managerial care permite conducerii să furnizeze o asigurare 

rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi 

specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi 

economicitate, astfel încât din totalul de 16 de standarde 15 sunt implementate iar unul 

este inaplicabil. În acest an s-au desfăşurat 4 şedinţe ale Comisiei de monitorizare, 

coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern 

managerial. 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 600/2018 al Secretarului general al 

Guvernului României pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice cu modificările ulterioare a fost întocmit Programul de dezvoltare a 

sistemului de control intern/managerial al direcţiei pentru anul 2020 numărul 5 din 03 

ianuarie 2020.  

Procedura de auditare a calităţii produselor/serviciilor oferite conform 

standardului SR EN ISO 9001:2015 s-a desfăşurat în data de 27 septembrie 2020, în 

prezent direcţia fiind certificată ISO pentru calitatea serviciilor prestate, fapt ce va 

asigura obţinerea unor rezultate superioare la nivelul întregii activităţi. Sunt codificate 

10 proceduri de sistem şi 67 proceduri de lucru, asigurându-se astfel formalizarea 

activităţilor instituţiei, fişele posturilor fiind actualizate la nivelul întregului personal 

prin indicarea acestor proceduri în cuprinsul atribuţiilor. 

În data de 26 noiembrie 2020 documentele constitutive ale direcţiei respectiv 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Statul de Funcţii şi Organigrama au fost 

aprobate în baza avizului D.E.P.A.B.D. nr. 3324775/18.11.2020 prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Bihor numărul 189. 

Bugetul pe anul 2020 al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Bihor constituit şi 

aprobat de Consiliul Judeţean Bihor a totalizat suma de 3.307.000 lei, din care 

2.537.000 lei pentru cheltuieli de personal şi 676.000 lei cheltuieli materiale din care 

200.000 lei de la C.J. Bihor şi 476.000 lei venituri proprii. Veniturile proprii au fost 

planificate în valoare de 80.000 lei, veniturile din anii precedenţi fiind de 396.000 lei. 

S-au efectuat plăţi în valoare de 2.566.563 lei din care 2.440.654 lei cheltuieli de 

personal şi 134.366 lei cheltuielile materiale din care 125.909 lei de la C.J. Bihor şi 

8.457 lei din venituri proprii. În anul 2020 s-au realizat venituri proprii în valoare 

de93.279 lei. Cheltuielile s-au efectuat cu respectarea legislaţiei în vigoare, conducerea 
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direcţiei asigurând continuitatea activităţii şi îndeplinirea atribuţiilor direcţiei fără a se 

depăşi bugetul planificat.  

 În Anexa nr. 3 la prezenta analiză este prezentat Contul de Execuţie al Direcţiei 

de Evidenţă a Persoanelor Bihor pentru anul 2020. 

Cheltuielile s-au efectuat cu respectarea legislaţiei în vigoare, conducerea direcţiei 

asigurând continuitatea activităţii şi îndeplinirea atribuţiilor direcţiei fără a se depăşi 

bugetul planificat. 
 

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE SUPORT INFORMAŢIONAL PENTRU  

I.P.J. BIHOR 
Prin publicarea în Monitorul Oficial al României numărul 212 din 16 martie 2020 

a Decretului prezidenţial numărul 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor (D.E.P. Bihor) 

a fost implicată cu un rol activ în activităţile specifice de combatere a coronavirusului 

SARS-CoV-2. La articolul 2 din Anexa 1 a decretului referitoare la măsurile de primă 

urgenţă cu aplicabilitate directă s-a stipulat că „serviciile publice comunitare de evidenţă 

a persoanelor se subordonează operaţional structurilor teritoriale de poliţie, care 

stabilesc activităţile de sprijin pe care acestea le execută”. Decretul prezidenţial numărul 

240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României a 

prelungit starea de urgenţă cu 30 de zile începând cu 15 aprilie. 

Ordinul Comandantului Acţiunii, secretar de stat, Şef al Departamentului pentru 

Situaţii de Urgenţă nr. 74530 din 26.03.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru 

colectarea, procesarea şi utilizarea datelor de identificare ale persoanelor aflate în 

izolare sau carantină precum şi a celor cu coronavirusul SARS-CoV-2 a stabilit 

activităţile ce urmau să se desfăşoare în concret de către serviciile publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor. 

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

(D.E.P.A.B.D.) a emis în baza art. 4 din Ordinul 74530/26.03.2020 Norme Tehnice 

elaborate la nivelul D.E.P.A.B.D. pentru punerea în aplicare a Ordinului 74530 din 

26.03.2020 al Comandantului Acţiunii, Secretar de Stat, Şef al Departamentului pentru 

Situaţii de Urgenţă, precum şi Manualul de utilizare a sistemului informatic aferent 

Registrului persoanelor cu alertă în contextul coronavirus. 

Prin adresa 1245013 din 26.03.2020, Inspectorul şef al Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Crişana” al Judeţului Bihor a solicitat ca începând cu data de 27 

martie 2020 să se asigure legătura permanentă cu Centrul Judeţean de Coordonare şi 

Conducere a Intervenţiei (C.J.C.C.I.).  

Prin Dispoziţia nr. 55 din 27.03.2020 a directorului executiv al D.E.P. Bihor s-a 

stabilit personalul care va asigura prelucrarea datelor de interes primite şi s-a organizat 

activitatea de permanenţă, informându-se prin adresa numărul 277 din 27.03.2020 şi 

conducerea Consiliului Judeţean Bihor despre acest aspect. Centrul de permanenţă s-a 

stabilit la nivelul Serviciului de evidenţă a persoanelor din cadrul D.E.P. Bihor. 

Personalul D.E.P. Bihor a primit informaţiile de interes, le-a verificat, a identificat CNP-

urile şi a monitorizat angajatul S.P.C.L.E.P. Oradea care a introdus alertele în aplicaţia 
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Portal-Covid după ce informaţiile erau verificate şi persoanele identificate. Ulterior 

introducerii alertei specialiştii serviciului judeţean au verificat corectitudinea datelor 

introduse şi au actualizat tabelul xls online constituit la nivelul C.J.C.C.I. 

Începând cu data de 27.03. 2020 specialiştii de evidenţă a persoanelor şi de stare 

civilă au desfăşurat, la solicitarea C.J.C.C.I., activităţi complexe delimitate atât temporal 

cât şi pe tipuri de activităţi, astfel: 

1.Înscrierea/verificarea înscrierii alertei de izolare în aplicaţia Portal-Covid 

- În perioada 27-31.03.2020 s-a asigurat identificarea, pe baza declaraţiilor pe proprie 

răspundere ale titularilor şi a măsurii dispuse de către reprezentantul Direţiei de Sănătate 

Publică aflat în punctul de trecere de frontieră, a Codului Numeric Personal pentru 433 

de persoane din care au fost identificate şi introduse în aplicaţia Portal-Covid 403 de 

alerte cu privire la instituirea măsurii de izolare. 30 de declaraţii au fost returnate 

C.J.C.C.I. pentru măsuri conform competenţelor deoarece nu s-a putut asigura 

identificarea cu certitudine a titularilor. 

- În perioada 01-07.04.2020 au fost verificate 564 de persoane şi s-au actualizat alerte 

pentru 524 de persoane. 

- În perioada 09.04-14.05.2020, din aplicaţia Excel dezvoltată la nivelul C.J.C.C.I. au 

fost operaţiuni de extragere, verificare, actualizare în aplicaţia Portal-Covid şi verificată 

menţiunea aplicată în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.) pentru un 

număr de 5858 persoane, fiind confirmate un număr de 5084 dintre acestea. Din cele 

5084 persoane, s-a verificat introducerea menţiunii de către D.E.P.A.B.D. pentru 1489 

persoane şi s-a verificat introducerea menţiunii de către S.P.C.L.E.P. Oradea pentru 

3595 persoane. 

2.Identificarea CNP la solicitarea C.J.C.C.I. 

În baza a 15 solicitări ale C.J.C.C.I. s-au efectuat activităţi specifice pentru identificarea 

pe baza informaţiilor din declaraţiile pe proprie răspundere a 253 de persoane fiind 

identificate 222 de CNP, pentru 31 de persoane nu s-a reuşit identificarea. 

3.Modificarea datei de încetare a măsurii de izolare 

Pe baza a 6 solicitări ale C.J.C.C.I s-a asigurat modificarea datei de încetare a izolării 

pentru un număr de 35 de persoane. 

4.Furnizarea de date de interes la solicitările telefonice ale poliţiştilor din 

teren 

La solicitarea poliţiştilor aflaţi în misiune în teren , în perioada 27.03-14.05.2020 s-a 

asigurat furnizarea de date în cazul a 101 de persoane. 

5.Modificarea unor informaţii din cuprinsul alertelor înscrise automat de 

către D.E.P.A.B.D. la solicitarea C.J.C.C.I. 

 În perioada stării de alertă, respectiv din data de 15.05.2020 până în data de 

03.07.2020 au fost selectate, s-au actualizat sau s-a verificat actualizarea unui număr de 

12.261 persoane şi s-au identificat 100 de CNP-uri. 
 

 

A. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

Planificarea activităţii şi modul de îndeplinire a obiectivelor 
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Activitatea Serviciului de evidenţă a persoanelor a fost planificată şi s-a 

desfăşurat în baza planurilor de activitate trimestriale. Planurile de muncă au acoperit 

întreaga paletă de activităţi aşa cum sunt ele prevăzute de legislaţia în vigoare. La 

sfârşitul fiecărui trimestru s-au întocmit analizele referitoare la toate activităţile 

desfăşurate în materia evidenţei persoanelor. 

 În Anexa nr. 1 la prezenta evaluare sunt reliefaţi principalii indicatori de evidenţă 

a persoanelor îndepliniţi în anul 2020. 

  

Îndrumare şi coordonare metodologică 

 În anul 2020, personalul Serviciului de evidenţă a persoanelor a asigurat 677 

îndrumări metodologice de specialitate asigurate telefonic la solicitarea serviciilor 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor. Îndrumările au fost efectuate de 

către specialiştii serviciului judeţean şi se regăsesc în registrul anume constituit la 

nivelul serviciului. Au fost efectuate opt îndrumări în scris. 

Astfel, zilnic, structurile locale au fost îndrumate, punctual, prin telefon cu privire 

la modul de actualizare în R.N.E.P. a datelor preluate din documentele prezentate de 

către cetățeni cu ocazia depunerii cererilor pentru eliberarea actelor de identitate.   

 

Controale efectuate la SPCLEP 

În considerarea Metodologiei nr.26/13.12.2018 privind întocmirea documentelor 

pe linie de management, organizarea activităţii de evidenţă a persoanelor şi de stare 

civilă şi monitorizarea indicatorilor specifici care se transmit, periodic, la Direcţia 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date și a Ordinului 

ministrului  afacerilor interne nr.138 din data de 02.09.2016 privind organizarea şi 

executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne modificat cu Ordinul 32 din 

22.03.2017, în anul 2020 a fost elaborat Planul tematic anual de control metodologic pe 

linie de evidenţă a persoanelor la S.P.C.L.E.P. și Graficul privind planificarea 

controalelor metodologice pe linie de evidență a persoanelor pentru anul 2020. 

Procedura de control a direcţiei PL-00-01-18 a fost revizuită pe baza modelelor 

transmise de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

Date cu numărul 4400490 din 20.12.2018. 

Cu ocazia desfăşurării controalelor, au fost puse la dispoziţia comisiilor de control 

toate materialele şi documentele întocmite sau deţinute în exercitarea atribuţiilor 

specifice şi au fost furnizate toate datele şi informaţiile care au legătură cu îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu. 

La încheierea fiecărui control, s-a întocmit un proces-verbal de predare-primire a 

notelor de constatare, note întocmite de către fiecare membru din comisia de control şi 

care au cuprins principalele rezultate în urma controlului tematic metodologic. 

Rapoartele  de control cu principalele concluzii rezultate în urma controlului tematic pe 

linie de evidenţă a persoanelor au fost comunicate către S.P.C.L.E.P., în atenţia şefului 

serviciului local, spre luare la cunoştinţă şi conformare, precum şi către conducerea 

autorităţilor publice locale în subordinea cărora funcţionează S.P.C.L.E.P., în vederea 
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coordonării îndeplinirii sarcinilor trasate în Planul cu măsuri pentru remedierea 

deficienţelor şi îmbunătăţirea activităţilor rezultate în urma activităţii de control, 

document anexat raportului de control. 

Graficul şi planul tematic de control au fost comunicate tuturor S.P.C.L.E.P. cu 

adresa în vederea însuşirii şi asigurării atingerii scopurilor propuse. În baza Graficului 

privind planificarea controalelor de sprijin şi îndrumare la serviciile publice comunitare 

de evidenţă a persoanelor pentru anul 2020, grafic avizat de către Secretarul General al 

Judeţului Bihor şi aprobat de Preşedintele C.J. Bihor, au fost efectuate numai 3 din 

controalele metodologice, respectiv la S.P.C.L.E.P. Aleşd, Beiuş şi Borş în datele de 04, 

06 şi 11 martie 2020, din totalul planificat după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Structura 

locală 

Data 

controlului 

1. 
S.P.C.L.E.P. al Orş. Aleşd 04.03.2020 

efectuat 

02.09.2020 

2. 
S.P.C.L.E.P. al Mun. Beiuş 06.03.2020 

efectuat 
04.09.2020 

3. 
S.P.C.L.E.P. al Com. Borş 11.03.2020 

efectuat 

09.09.2020 

4. S.P.C.L.E.P. al Com. Ceica 13.03.2020 11.09.2020 

5. S.P.C.L.E.P. al Com. Diosig 18.03.2020 16.09.2020 

6. S.P.C.L.E.P. al Com. Holod 20.03.2020 18.09.2020 

7. S.P.C.L.E.P. al Mun. Marghita 01.04.2020 23.09.2020 

8. S.P.C.L.E.P. al Mun. Oradea 03.04.2020 02.10.2020 

9. S.P.C.L.E.P. al Mun. Salonta 08.04.2020 07.10.2020 

10. S.P.C.L.E.P. al Com. Săcădat 22.04.2020 09.10.2020 

11. S.P.C.L.E.P. al Orş. Săcueni 24.04.2020 14.10.2020 

12. S.P.C.L.E.P. al Com. Sălard 06.05.2020 16.10.2020 

13. S.P.C.L.E.P. al Com. Sînmartin 08.05.2020 21.102020 

14. S.P.C.L.E.P. al Com. Ştei 13.05.2020 23.10.2020 

15. S.P.C.L.E.P. al Com. Şuncuiuş 15.05.2020 28.10.2020 

16. S.P.C.L.E.P. al Com. Tinca 20.05.2020 06.11.2020 

17. S.P.C.L.E.P. al Com. Vadu-Crişului  22.05.2020 11.11.2020 

18. S.P.C.L.E.P. al Orş. Valea lui Mihai 27.05.2020 18.11.2020 

 

Pregătire metodologică 

 Datorită restricţiilor impuse de pandemie nu au fost organizate şi nu s-au 

desfăşurat convocările trimestriale de pregătire de specialitate cu lucrătorii de evidenţă a 

persoanelor din cadrul serviciilor aflate în coordonare-îndrumare.  

 S-au  desfăşurat 13 şedinţe de pregătire cu personalul propriu şi două şedinţe cu 

şefii serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor. 

  

Persoane cu actul de identitate expirat sau care nu au solicitat 

eliberarea primului act de identitate 
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În conformitate cu prevederile Dispoziţiei comune D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. 

nr.3213148/418183 din data de 14.02.2020, pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate în 

vederea punerii în legalitate a cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate 

în termenele prevăzute de lege, au fost finalizate activităţile pentru clarificarea situaţiei unui 

număr de 4.123 persoane din categoria mai sus amintită. 

Pănă la data de 05 octombrie 2020 a fost clarificată situaţia pentru un număr de 1.899 

de persoane după cum urmează: 

-1.745 persoane au solicitat un nou act de identitate; 

-120 menţiuni operative preluate în R.N.E.P.:   

- 45 restanţier plecat în străinătate;  

- 19 restanţier plecat la altă adresă; 

- 7 restanţier necunoscut la adresă; 

- 49 restanţier invitat; 

-34 comunicări de modificare intervenite în statutul civil al persoanei, comunicate pe 

flux conform actelor normative în vigoare: 

-decesul - 16 persoane; 

-pierderea cetăţeniei române - 1 persoană; 

-dobândirea statutului de C.R.D.S.- 17 persoane. 

Cu adresa nr.187 din data de 07.10.2020 instituţia noastră a transmis către 

S.P.C.L.E.P. aflate în coordonare modul de lucru privind preluarea mențiunilor de tip 

restanțier pentru persoanele vizate precum şi listele aferente fiecărui serviciu, actualizate, ca 

instrument de lucru intern. 

Totodată au fost comunicate structurii de ordine publică din cadrul I.P.J. Bihor listele 

actualizate cu un număr de 2-224 de persoane pentru verificarea acestora în teren. 

Poliţiştii de ordine publică au început verificările în teren şi ulterior acestora au 

transmis rezultatul verificărilor atât serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor de pe raza judeţului, cât şi Serviciului de Ordine Publică din cadrul I.P.J. Bihor. 

Prin eforturile depuse de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, prin structura de 

ordine publică, până la data de 15.12.2020 au fost finalizate toate cele 2-224 verificări în 

teren. 

Pe baza informaţiilor obţinute în urma verificărilor efectuate în R.N.E.P de către 

structura judeţeană de evidenţă a persoanelor a jud. Bihor, în teren de către poliţiştii de 

ordine publică, lucrătorii S.P.C.L.E.P. au desfăşurat activităţile dispuse în îndrumările de 

specialitate şi, ulterior, au efectuat 2.208 menţiuni operative corespunzătoare în R.N.E.P., 

astfel: 

- 960 restanţier plecat în străinătate;  

- 405 restanţier plecat la altă adresă; 

- 4 restanţier posibil decedat; 

- 494 restanţier necunoscut la adresă; 

- 338 restanţier invitat; 

- 2 restanţier internat în unităţi de protecţie socială; 

- 5 restanţier arestat. 
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Totodată, pentru 1.915 persoane a fost clarificată situația, astfel încât a fost actualizat 

R.N.E.P. cu date privind: 

-eliberarea unui nou act de identitate - 1875 persoane; 

-decesul - 18 persoane; 

-pierderea cetăţeniei române - 1 persoană; 

-dobândirea statutului de C.R.D.S.- 21 persoane. 

Pe parcursul desfăşurării activităţilor, D.E.P. Bihor a monitorizat modul de 

actualizare în Registrul Național de Evidență a Persoanelor a informaţiilor de tip restanţier 

de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor.  

La data de 18.12.2020 serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor 

aflate în coordonarea Direcției de Evidență a Persoanelor a Judeţului Bihor au încheiat toate 

activitățile referitoare la clarificarea situaţiei persoanelor în cauză. 

Cu adresa nr. 187/2020, în termenul prevăzut de Plan, instituţia noastră a înaintat 

către D.E.P.A.B.D. Analiza privind activităţile desfăşurate în vederea punerii în 

legalitate a cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele 

prevăzute de lege. 

 

Evidenţa operativă informatizată 

Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate, verificate şi transmise D.E.P.A.B.D., 

spre competentă soluţionare, comunicări de menţiuni privind interzicerea dreptului de a 

alege sau de a fi ales, menţiuni privind obligarea de a nu părăsi localitatea/ţara, menţiuni 

referitoare la controlul judiciar, acestea reprezentând date ce fac obiectul evidenţei 

operative informatizate, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare în R.N.E.P. 

pentru 175 persoane în baza a 198 de adrese. 

Substituiri de persoană 

Pe parcursul anului 2020 nu s-au identificat situații de eliberare de act de 

identitate cu substituire de persoană. 

 

Punerea în legalitate pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor a 

minorilor instituţionalizaţi si a persoanelor majore asistate în unităţi 

medicale şi de protecţie socială 

Pentru punerea în legalitate pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor a 

minorilor instituţionalizaţi şi a persoanelor majore asistate în unităţile sanitare şi de 

protecţie socială, în anul 2020 s-au desfăşurat activităţi de îndrumare a asistenţilor 

sociali de la Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Oradea şi de la D.G.A.S.P.C. 

Bihor, pentru asistarea şi rezolvarea cazurilor sociale apărute.  

 

Furnizări de date cu caracter personal 

 Pentru perioada la care se referă analiza, D.E.P. Bihor a furnizat date cu caracter 

personal pentru 26.413 persoane în baza a 1.168 adrese, din care 17.877 pentru activităţi 

de sprijin a I.P.J. Bihor pe timpul pandemiei. Au fost supuse taxei speciale de furnizare 

un număr de 118 adrese în referire la 123 persoane, încasându-se 2.706 lei. 
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Alţi indicatori ai activităţii referitori la: 

- desfăşurarea de către D.E.P. Bihor a activităţilor de preluare a actelor în regim de 

ghişeu, pentru cazuri deosebite, fiind soluţionate 1.174 de cereri pentru eliberarea 

actelor de identitate; 

-întocmirea situaţiilor centralizatoare lunare – Anexa nr.1, privind activităţile serviciilor 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi transmiterea acestora către 

D.E.P.A.B.D.; 

-raportarea la D.E.P.A.B.D. a indicatorilor zilnici;  

-comunicarea şi soluţionarea datelor privind dobândirea statutului C.R.D.S. la 

formaţiunea de ultim domiciliu, în vederea înregistrării menţiunii în baza de date, în 

privinţa unui număr de 351 persoane cu statut C.R.D.S.; 

-înregistrarea şi transmiterea către S.P.C.L.E.P. competent, pentru măsuri conform 

competenţelor a 219 acte de identitate primite, cu adresă, de la D.E.P.A.B.D.; 

-înregistrarea şi soluţionarea unui număr de 26 de solicitări de Certificat privind 

domiciliul înregistrat în R.N.E.P.; 

-s-au desfăşurat 10 deplasări în teren cu camera mobilă. 

 

 

B. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVILĂ 

Modul de îndeplinire a atribuţiilor pe linie de stare civilă 

Planificarea activităţii şi modul de îndeplinire a obiectivelor 

Activităţile curente de îndeplinire a obiectivelor pe linie de stare civilă desfăşurate 

pe parcursul anului 2020 au fost efectuate conform planificărilor semestriale întocmite 

la nivelul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Bihor şi trimestriale întocmite la nivelul 

serviciului de stare civilă. 

În Anexa nr. 2 la prezenta analiză sunt reliefaţi principalii indicatori stare civilă 

îndepliniţi în anul 2020. 

 

Îndrumare şi coordonare metodologică 

Pe parcursul anului 2020, lucrătorii structurii de stare civilă au îndrumat ofiţerii 

de stare civilă ori de câte ori s-a solicitat de către aceştia în scris, telefonic sau prin e-

mail informaţii cu privire la diverse lucrări de specialitate. Activitatea de coordonare s-a 

desfăşurat permanent şi unitar pe baza procedurii existente la nivelul structurii de stare 

civilă. 

 Au fost cuantificate un număr de 3.103 îndrumări telefonice către structurile de 

stare civilă din judeţ și s-au transmis în teritoriu 138 de radiograme ale Direcției pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.    

 

Pregătire metodologică 

În conformitate cu prevederile Capitolului I, art.9 lit.(a) din Metodologia de 

aplicare unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. 64/2011, 

privitor la instruirile de pregătire profesională a personalului cu atribuţii de stare civilă 
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din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, precum şi a 

ofiţerilor de stare civilă din cadrul primăriilor de pe raza judeţului Bihor unde nu sunt 

înfiinţate S.P.C.L.E.P. – uri şi având în vedere Planul anual de pregătire profesională 

continuă al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor pentru anul 2020, 

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor a planificat activitatea de instruire 

a funcţionarilor de stare civilă din Judeţul Bihor dar datorită restricţiilor impuse de 

pandemia de coronavirus aceasta nu s-a mai desfăşurat. 

   

 

Controale metodologice 

Activităţile de control metodologic pe linie de stare civilă la nivelul S.P.C.L.E.P.-urilor 

şi primăriilor situate pe raza judeţului Bihor au fost desfăşurate în baza Planului anual 

de control tematic şi metodologic pe linie de stare civilă şi a Graficului de îndrumare şi 

control al activităţii de stare civilă la nivelul judeţului Bihor în anul 2020. 

Planul anual de control a avut ca şi obiective principale ale activităţii, asigurarea 

coordonării necesare în vederea aplicării, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în 

vigoare, urmărirea modului în care sunt cunoscute, aplicate şi respectate prevederile 

Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, ale Metodologiei cu 

privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. 

64/2011 şi ale celorlalte reglementări în materie. 

 Prin intermediul Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, au fost 

împuternicite persoanele din cadrul D.E.P. Bihor pentru efectuarea activităţilor de 

îndrumare şi control metodologic pe linie de stare civilă, constatarea şi aplicarea 

sancţiunilor la regimul actelor de stare civilă.  

Anterior demarării activităţilor de îndrumare metodologică şi control, pe linie de 

stare civilă în anul 2020, personalul desemnat a fost instruit, încheindu-se în acest sens 

un proces-verbal de instruire. Comisiile de control din cadrul D.E.P. Bihor au atenţionat 

ofiţerii de stare civilă vizaţi asupra aspectelor constatate efectuând îndrumări punctuale 

conform prevederilor legale şi au efectuat precizări în cuprinsul proceselor-verbale de 

control întocmite. S-au desfăşurat numai 22 de controale din totalul de 101 planificate. 

 

Principalele constatări au vizat: 
 La S.P.C.L.E.P.-urile verificate s-au regăsit toate planurile de muncă şi analizele 

activităţilor desfăşurate pe linie de stare civilă, trimestrial.  

Nu toţi ofiţerii de stare civilă au respectat îndrumările D.E.P. Bihor cu privire la 

refacerea dispoziţiilor ofiţerilor de stare civilă, ţinând cont de noul Cod Administrativ. 

 Nu toți ofiţerii de stare civilă au completat C.N.P.-urile părinților în actele de 

naștere întocmite conform modelului prezentat în Anexa nr. 1A din Legea nr. 119/1996.  

  Nu toţi ofiţerii de stare civilă au respectat întocmai formularea prezentată în anexa 

nr. 38 la operarea menţiunii de transcriere. În unele situaţii lipsesc semnăturile de 

ridicare a certificatelor de stare civilă fie în registrele de evidență specifice fie pe 

cotoare.         
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 Unii ofiţeri de stare civilă delegaţi nu au respectat prevederile legale cu privire la 

eliberarea certificatelor de stare civilă. 

   Nu toţi ofiţerii de stare civilă păstrează la dosarele cu acte primare aferente 

dosarelor de căsătorie dovezi privind transmiterea extraselor din declaraţiile de căsătorie 

la primăriile de domiciliu a soţilor/afişarea pe pagina de internet a primăriei. 

Nu se respectă de către toţi ofiţerii de stare civilă delegaţi, prevederile art. 

287/2009 din Codul Civil cu privire la afişarea declaraţiilor de căsătorie pe pagina de 

internet. 

Declaraţiile de naţionalitate prezente la dosare nu sunt la toate u.a.t.-urile conform 

ultimului model transmis de către D.E.P. Bihor. 

Au fost situaţii în care s-au reţinut la dosarele cu acte primare, certificate 

medicale constatatoare ale decesului eliberate cu greşeli. 

Referitor la comunicările de naşteri, modificări şi decese, nu s-a respectat de către 

toate oficiile de stare civilă prevederile art. 10 lit. e) din H.G. 64/2011, comisiile de 

control atenţionând ofiţerii de stare civilă vizaţi despre importanţa respectării termenelor 

de comunicare către S.P.C.L.E.P.-urile competente. 

 Unii ofiţeri de stare civilă delegați nu au înscris pe marginea actelor de stare civilă 

şi nu au comunicat la cei îndreptăţiţi menţiunile, conform prevederilor legale.   

  Nu toţi ofiţerii de stare civilă au refăcut sigiliul de stare civilă cu stema actuală a 

României. 

 

Principalele îmbunătăţiri constate au vizat: 

 Înregistrarea actelor de stare civilă s-a făcut cu respectarea prevederilor legale, 

nu au fost dispuse de către comisiile de control acțiuni de anulare, completare sau 

modificare în instanţă a actelor de stare civilă.  

 La întocmirea actelor de stare civilă  se respectă prevederile art. 6 alin. (4) din 

Legea nr. 119/1996, republicată, privind evitarea ștersăturilor, răzuirilor, prescurtărilor 

și adăugirilor în cuprinsul actelor de stare civilă.  

 Numele de familie şi prenumele formate din mai multe cuvinte se scriu cu 

cratimă. 

 S-au respectat prevederile legale cu privire la completarea actelor de stare civilă 

speciale (transcrieri, înregistrări tardive, adopţii). 

 Au fost întocmite referatele de aprobare a primarului u.a.t., conform modelului 

prezentat în anexa nr. 37 din H.G. 64/2011 la transcrierea certificatelor de stare civilă 

emise de autorităţile străine. 

 Ofiţerii de stare civilă au respectat îndrumarea D.E.P. Bihor nr. 65.060 din 

03.04.2017, cu privire la termenele de încheiere a căsătoriilor. 

 La dosarele cu acte primare aferente dosarelor de transcriere a certificatelor de 

naștere/extraselor/extraselor multilingve procurate de către cetățenii români de la 

autoritățile străine, s-au reținut fotocopii după aceste documente.     

 Anularea filelor completate greşit în registrele de stare civilă se face cu 

respectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din H.G. 64/2011. 



15 din 20 

 Rubricile privind domiciliul din actele de stare civilă, sunt completate potrivit 

actelor de identitate prezentate de către declaranții actelor și faptelor de stare civilă. 

 Se reţin fotocopii după documentele de identitate ale martorilor la încheierea 

căsătoriilor. 

 La dosarele cu documente primare aferente actelor de deces se regăsesc, după 

caz: 

- dovezile de la poliție prevăzută în anexa nr. 31 din H.G. 64/2011;   

- dovezile eliberate de parchet pentru înregistrarea deceselor cu termen depășit ; 

- fotocopiile cărţilor de identitate ale declaranţilor.  

 Se respectă prevederile art. 57 alin.(1) din H.G. 64/2011 cu privire la transmiterea 

comunicărilor de deces însoțite de actele de identitate ale decedatului (anexa 30 din 

H.G. 64/2011) la S.P.C.L.E.P.-ul care arondează localitatea de ultim domiciliu a 

defunctului. 

 Eliberarea extraselor pentru uz oficial se face cu respectarea prevederilor art.69 

din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 Arhivarea documentelor de stare civilă se efectuează la majoritatea primăriilor 

de către firme specializate/persoane fizice autorizate, contractate de către conducerea 

u.a.t. 

 Majoritatea u.a.t.-urilor de la nivelul județului, au asigurat un spațiu destinat 

desfășurării activității de stare civilă, care să asigure păstrarea în condiții optime și de 

siguranță a documentelor de stare civilă .  

 Dispoziţiile de delegare a atribuţiilor de stare civilă sunt actualizate, conform cu 

mandatul actual al domnilor primari. 

 

Înregistrarea actelor de naştere şi eliberarea certificatelor corespunzătoare 

 La nivelul judeţului, până la data de 31.12.2020 au fost înregistrate de către 

oficiile de stare civilă un număr de 6.236 acte de naştere şi s-au eliberat un număr de 

12.243 certificate de naştere. 

 Comisiile de control din cadrul D.E.P. Bihor au atenţionat ofiţerii de stare civilă 

vizaţi asupra aspectelor constatate efectuând îndrumări punctuale conform prevederilor 

legale în vigoare şi au stabilit sarcini concrete de remediere a deficienţelor, în cuprinsul 

proceselor-verbale de control. 

 

Modul de soluţionare a dosarelor având ca obiect înregistrarea tardivă a naşterii. 

 În cursul  anului 2020 , la oficiile de stare civilă, au fost înregistrate tardiv 77 acte 

de naștere cu avizul Direcţiei Judeţene de Evidență a Persoanelor Bihor. Nu au fost 

dosare neavizate de către D.E.P. Bihor. 

 

Înregistrarea actelor de căsătorie şi eliberarea certificatelor corespunzătoare 

La nivelul judeţului, până la data de 31.12.2020 au fost înregistrate de către 

oficiile de stare civilă un număr de 2.481 acte de căsătorie şi s-au eliberat un număr de 

3.754 certificate de căsătorie. 
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Înregistrarea actelor de deces şi eliberarea certificatelor corespunzătoare 

La nivelul judeţului, până la data de 31.12.2020 au fost înregistrate de către 

oficiile de stare civilă un număr de 8.786 acte de deces şi s-au eliberat un număr de 

9.810 certificate de deces. 

 

Verificarea modului de aplicare a prevederilor art. 61 din Legea nr. 119/1996 cu 

privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind rectificarea actelor de stare civilă 

Având în vedere faptul că, toate dosarele de rectificare sunt înaintate Direcţiei 

Judeţene pentru verificări şi obţinerea avizelor prealabile, în cazurile în care nu au fost 

toate documentele necesare s-a solicitat completarea dosarelor astfel încât, avizarea 

rectificărilor şi ulterior, emiterea dispoziţiilor primarilor să se facă în baza unor date 

certe, din evidenţele stării civile. În anul 2020 au fost procesate un număr de 114 dosare 

din care 4 din anul curent şi 110 din anii anteriori.  

 

Modul de soluţionare a cererilor de transcriere 

Nu au fost cazuri de nerespectare a competenţei unităţilor administrativ-teritoriale 

la transcrierea certificatelor de stare civilă eliberate cetăţenilor români de autorităţile 

străine, în registrele de stare civilă româneşti. 

 S-a observat o îmbunătățire continuă a procesării dosarelor de transcriere în 

sensul reducerii numărului de avize nefavorabile din partea instituţiei nostre, în anul 

2020 D.E.P. Bihor emiţând un aviz nefavorabil la 1.273 solicitări de transcriere. 

 Trebuie precizat faptul că din totalul de 1.273 avize acordate, 202 au vizat cereri 

ale cetăţenilor care au redobândit cetăţenia română şi care nu au avut niciodată 

domiciliul în România, în temeiul art. 10 şi 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991 

iar 3 au vizat cereri ale unor persoane care au redobândit sau cărora li s-a acordat 

cetăţenia română şi care au avut domiciliul în România. 

 În cuprinsul avizelor prealabile se specifică de către instituţia noastră aspectele de 

care ofiţerii de stare civilă delegaţi trebuie să ţină cont la întocmirea actelor de stare 

civilă româneşti.  

 

Modalitatea de gestionare a certificatelor de stare civilă/extraselor multilingve ale 

actelor de stare civilă şi de asigurare a documentelor specific desfăşurării 

activităţii de stare civilă 

La nivelul celor 101 structuri de stare civilă controlate în cursul anului 2020, nu 

au fost constatate situaţii deosebite în ceea ce priveşte gestionarea certificatelor de stare 

civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă. Certificatele de stare 

civilă/extrasele multilingve ale actelor de stare civilă sunt defăşurate în registrele de 

evidenţă, după serie şi număr. 

 Există însă unităţi administrativ-teritoriale unde ofiţerii de stare civilă îşi 

desfăşoară activitatea împreună cu alţi funcţionari din cadrul instituţiilor, fapt ce implică 

neasigurarea corespunzătoare a securităţii documentelor de stare civilă, aspect reliefat 

de către comisiile D.E.P. Bihor în cuprinsul proceselor-verbale de control. 
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Constituirea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă 

Având în vedere procedura de schimbare a numelui de familie pe cale 

administrativă, dosarele de schimbare a numelui şi/sau prenumelui sunt întocmite în 

conformitate cu prevederile O.G. 41/2003 precum şi Instrucţinile D.E.P.A.B.D. pe 

această linie. În anul 2019 au fost instrumentate un număr de 92 dosare de schimbare a 

numelui/prenumelui pe cale administrativă. 

 

C. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE RESURSE UMANE-JURIDIC 

Până la data de 04 decembrie 2020 Statul de Funcţii al direcţiei avea aprobate 41 

de posturi, Organigrama  conţinea 2 servicii şi 12 compartimente fiind aprobată în baza 

avizului D.E.P.A.B.D. nr. 39520856/05.12.2019 prin H.C.J. 207/17.12.2019 iar 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a fost aprobat în baza avizului D.E.P.A.B.D. 

nr. 3964305/18.04.2017 prin H.C.J. 104 din 23.05.2017. Totalul funcțiilor aprobate a 

fost de 41 din care 4 funcții publice de conducere, 33 funcții publice de execuție și 4 

funcții contractuale de execuție.  

La 04 decembrie 2020 direcţia avea încadrate 31 de funcţii publice din care 4 

funcţii de conducere şi 27 de execuţie şi 2 funcţii contractuale. Funcţiile vacante erau 8 

din care 6 funcții publice și două funcții contractuale. Din cele 31 de funcţii ocupate una 

era temporar vacantă. 

Emiterea Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 189 din 26 noiembrie 2020 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor în baza avizului 

D.E.P.A.B.D. nr. 3324775 din 18.11.2020, a dus la reducerea numărului de posturi la 

23, din care 22 funcţii publice şi o funcţie contractuală, din cele 22 de funcţii publice 

trei fiind de conducere, respectiv una de director executiv şi două de şefi de serviciu. 

Organigrama cuprinde 2 servicii şi 10 compartimente.  

Aplicarea prevederilor Codului Administrativ referitoare la reorganizarea direcţiei 

s-a făcut începând cu data de 04 decembrie 2020, dată la H.C.J. 189/26.11.2020 a fost 

comunicată instituţiei. 

Pentru asigurarea aplicării măsurilor de reorganizare, directorul executiv a pus în 

aplicare Planul  nr. 986 din 04.12.2020 privind planificarea principalelor activităţi ale 

D.E.P. Bihor în vederea aplicării H.C.J. 189/2020 şi Calendarul activităţilor D.E.P. 

Bihor în vederea aplicării H.C.J. 189/2020, documente întocmite în vederea asigurării 

îndeplinirii măsurilor de ordin juridic, de resurse umane şi logistice aferente acestei 

activităţi, luându-se măsuri deosebite pentru menţinerea integrităţii patrimoniului 

direcţiei, stabilirea sarcinilor şi înscrierea acestora în fişele de post şi asigurarea 

continuităţii activităţii.  

Până la data de 08 ianuarie 2021, din totalul de 11 angajaţi supuşi reorganizării, 5 

şi-au încetat activitatea din care unul prin acordul părţilor, doi prin transfer la o altă 

instituţie publică, şi doi prin eliberare din funcţia publică, restul de şase angajaţi fiind în 

diferite faze specifice reorganizării.  

Până la data de 08 ianuarie 2021 nu s-au înregistrat plângeri prealabile sau 

chemări în judecată referitoare la măsurile de reorganizare ale activităţii. 
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Au fost desfăşurate 12 şedinţe de pregătire şi prelucrare a legislaţiei şi 

îndrumărilor cu personalul propriu pe linie de evidență a persoanelor și stare civilă,  

concretizate prin prelucrări ale legislaţiei în vigoare, inclusiv instrucţiunile şi 

îndrumările D.E.P.A.B.D., asigurându-se astfel stabilirea de sarcini concrete pentru 

fiecare lucrător şi modul de soluţionare a lucrărilor repartizate (în acest sens, 

întocmindu-se procese verbale de şedinţă). 

În perioada de referință a fost întocmite 11 contracte. Au fost întocmite un număr 

de 126 dispoziţii ale directorului executiv. 

Au fost iniţiate 4 note de fundamentare pentru adoptarea unor hotărâri ale 

Consiliului Judeţean Bihor şi s-au adoptat 5 hotărâri ale C.J. Bihor cu efect asupra 

activităţii direcţiei.  

S-a asigurat actualizarea componenţei comisiilor constituite la nivelul instituţiei. 

 

D. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE ACHIZIŢII PUBLICE 

Achiziţiile publice s-au făcut conform legislaţiei în vigoare, în baza Programului 

anual al achiziţiilor publice şi a bugetului aprobat asigurăndu-se în principal 

funcţionalitatea echipamentelor existente precum şi consumabilele necesare activităţii 

specifice. 

 

E. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE INFORMATICĂ 

S-a asigurat în continuare înregistrarea on-line a documentelor intrate/ieşite la 

nivelul direcţiei, aplicaţie care asigură accesul facil al angajaţilor la informaţiile 

gestionate de către instituţie. 

 Mentenanţa echipamentelor electronice a fost asigurată la un nivel satisfăcător 

fiind înlocuite unele componente pentru asigurarea creşterii performanţelor acestora, 

fiecare echipament având o fişă cu istoricul întreţinerii. 

S-au efectuat instructajele periodice pe linie de protecţie a muncii şi de prevenire 

şi stingere a incendiilor cu tot personalul instituţiei. S-au achiziţionat şi se verifică 

permanent extinctoarele necesare asigurării stingerii incendiilor. 

 

F. ACTIVITĂŢI PE LINIE ADMINISTRATIVĂ 

Aprovizionarea cu cărţi de identitate provizorii, etichete autocolante pentru 

înscrierea vizei de reşedinţă, registre şi certificate de stare civilă, imprimate tipizate şi 

alte tipărituri înseriate s-a făcut conform necesarului înaintat Direcţiei pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date la sfârşitul anului 2019, făcându-se în 

acest sens patru deplasări la Bucureşti de unde s-au adus şi eliberat: 35.450 certificate de 

stare civilă, 178 de registre de stare civilă, 405 extrase multilingve, 1600 ml. de cerneală 

specială.  

Evidenţele operative ale materialelor şi imprimatelor tipizate au fost ţinute la zi şi 

confruntate cu evidenţa Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 

de Date Bucureşti. 
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Combustibilul şi întreţinerea mijloacele auto, energia electrică, energia termică, şi 

apa au fost consumate în mod judicios şi strict pentru buna desfăşurare a activităţii. 

Arhiva direcţiei a fost gestionată conform prevederilor Legii nr. 16/1996 a 

Arhivelor Naţionale, prin Dispoziţia directorului executiv nr. 326 din 27.12.2017 a intrat 

în vigoare noul nomenclator arhivistic al instituţiei care anterior a fost avizat de 

Serviciul Judeţean Bihor al Arhivelor Naţionale. 

 

G. ACTIVITĂŢI PE LINIE FINANCIAR-CONTABILĂ 

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor şi-a organizat şi condus 

evidenţa contabilă conform Legii nr. 82/1991, Legea contabilitaţii, precum şi a planului 

de conturi aprobat pentru instituţiile bugetare.  

Elementul fundamental al activităţii pe această linie de muncă a fost de a asigura 

încadrarea cheltuielilor direcţiei în limitele bugetare, diminuarea consumurilor şi 

optimizarea folosirii resurselor alocate pentru îndeplinirea atribuţiilor legale. 

Bugetul pe anul 2020 al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Bihor constituit şi 

aprobat de Consiliul Judeţean Bihor a totalizat suma de 3.307.000 lei, din care 

2.537.000 lei pentru cheltuieli de personal şi 676.000 lei cheltuieli materiale din care 

200.000 lei de la C.J. Bihor şi 476.000 lei venituri proprii. Veniturile proprii au fost 

planificate în valoare de 80.000 lei, veniturile din anii precedenţi fiind de 396.000 lei. 

S-au efectuat plăţi în valoare de 2.566.563 lei din care 2.440.654 lei cheltuieli de 

personal şi 134.366 lei cheltuielile materiale din care 125.909 lei de la C.J. Bihor şi 

8.457 lei din venituri proprii. În anul 2020 s-au realizat venituri proprii în valoare de 

93.279 lei. Cheltuielile s-au efectuat cu respectarea legislaţiei în vigoare, conducerea 

direcţiei asigurând continuitatea activităţii şi îndeplinirea atribuţiilor direcţiei fără a se 

depăşi bugetul planificat.  

În Anexa nr. 3 la prezenta analiză este prezentat Contul de Execuţie al Direcţiei 

de Evidenţă a Persoanelor Bihor pentru anul 2020. Activitatea de profil s-a realizat sub 

coordonarea directă a structurii specializate din cadrul Consiliului Judeţean Bihor.   

 

H. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE SECRETARIAT-RELAŢII PUBLICE 

În perioada 01.01-31.12.2020 toată corespondenţa primită de instituţie a fost 

soluţionată în termenul legal neexistând întârzieri sau inadvertenţe în rezolvare. 

Documentele gestionate de instituţie sunt grupate conform nomenclatorului arhivistic, în 

luna decembrie 2017 structura judeţeană a Direcţiei Arhivelor Naţionale a avizat noul 

nomenclator arhivistic. Pe baza softului creat de structura informatică a direcţiei s-a 

reuşit şi gestionarea electronică a documentelor intrate-ieşite din instituţie. Toate 

radiogramele de îndrumare  şi coordonare primite de la D.E.P.A.B.D. au fost transmise 

structurilor teritoriale de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă.  

S-au primit şi soluţionat 16 petiţii şi  s-au cuantificat 16 activităţi de mediatizare 

a actelor normative în vigoare pe linie de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă prin 

comunicate de presă. 
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OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2021 

1. Asigurarea cadrului organizatoric pentru îndeplinirea prevederilor legale pe linie de 

evidenţă a persoanelor şi de stare civilă de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 

Bihor. 

2. Îndeplinirea tuturor indicatorilor de timp şi calitate aferenţi activităţii de evidenţă a 

persoanelor şi de stare civilă la nivelul direcţiei. 

3. Derularea Proiectului Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare 

Civilă (SIIEASC) de informatizare a activităţilor de stare civilă finanţat prin 

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 ce va presupune faptul că 

aproximativ 25% din personalul propriu va fi folosit pentru activităţile de 

implementare a digitizării actelor de stare civilă din gestiunea proprie. Conform 

ultimei planificări, digitizarea propriu-zisă se va efectua în semestrul I 2021, acest 

aspect determinând luarea unor măsuri pe linie de management astfel încât activităţile 

curente prevăzute de legislaţia în vigoare să se desfăşoare la timp şi în volum complet 

iar cele prevăzute în radiograma 3499524/23.08.2019 să fie îndeplinite în totalitate. 

4. Pregătirea resurselor în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii 162/2020 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor 

şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi a Regulamentului (UE) 2019/1157 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 cu privire la îmbunătăţirea 

securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii Europene şi a documentelor de 

şedere emise cetăţenilor Uniunii Europene şi ale membrilor familiilor acestora care îşi 

exercită dreptul la liberă circulaţie. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Marcel IOVA 

 

 

ANEXE:  

-Anexa nr. 1 – Statistica cu principalii indicatori ai activităţii de evidenţă a persoanelor pentru anul 

2020; 

-Anexa nr. 2 - Statistica cu principalii indicatori ai activităţii de stare civilă pentru anul 2020; 

-Anexa nr. 3 – Contul de Execuţie al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Bihor pentru anul 2020. 
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