
1 
  Cod  FO26-04,ver1 

DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2015 
 
 
           DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TIMIŞOARA din subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara – este sub coordonarea doamnei  director 
executiv CONSTANTA TECU  şi are în structura organizatorică următoarele 
servicii/birouri/compartimente : 
 

1. Serviciul Stare Civilă ; 
2. Serviciul Evidenţa Persoanelor ; 
3. Serviciul Financiar Administrativ ; 
4. Biroul Juridic Resurse Umane Comunicare ; 
5. Compartimentul Informatică.  

 
I. SERVICIUL STARE CIVILĂ : 

I. Componenţa Serviciului de Stare Civilă: 1+16 posturi 
- Şef Serviciu: Sperneac Radu-Bogdan (atribuţii delegate cu caracter temporar) 
- Consilier:  9 posturi (8 posturi ocupate, 1 post vacant) 
- Referent:   7 posturi (toate posturile fiind ocupate) 
 
II. Obiectul de activitate: 
1. Înregistrarea naşterii 
2. Înregistrarea căsătoriei 
3. Înregistrarea decesului 
4. Înregistrarea cererii de divorţ pe cale administrativă  
5. Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă 
6. Rectificarea actelor de stare civilă 
7. Înscrierea menţiunilor cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanei 
8. Eliberarea certificatelor de stare civilă la cerere 
9. Furnizarea datelor cu caracter personal 
 
III. Sinteza activităţii pe anul 2015 este reflectată în Raportul privind activitatea desfăşurată 

în perioada 1.01.2015 – 31.12.2015, înregistrat cu nr. 114178/12.01.2016, după cum 
urmează: 

 
Înregistrări acte de stare civilă 
- naşteri           7653,  din care :  - acte transcrise    839 
         - acte tardive                 62 

    - adopţii                  42 
- căsătorii        2514,  din care   - acte transcrise    399 
- decese           4817,  din care : - acte transcrise      97 
    - moarte declarativă        7 
- divorț pe cale administrativă                                        118 
 
Documente emise ca urmare a înregistrării actelor de stare civilă 
Certificate de  naştere               7588 
Certificate de căsătorie             2514 
Certificate de deces                  4782 
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Adeverințe de înhumare  4685 
Buletine statistice privind înregistrarea naşterii                   7064 
Buletine statistice privind înregistrarea căsătoriei                         2514 
Buletine statistice privind înregistrarea decesului                         4773 
Buletine statistice privind înregistrarea divorțului  
pe cale administrativă                                     118 
Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale (anexa 24)    2567 
Comunicare de naştere pentru evidenţa populaţiei        7187 
Comunicare de modificare                42 
Menţiuni de căsătorie (întocmite la înregistrarea căsătoriei)         4971 
Menţiuni de deces (întocmite la înregistrarea decesului)             4749 
Certificate de divorţ                         118   

 
    

Cereri înregistrate                        13877  
 din care :   

- eliberarea certificatelor de stare civilă,     7416 
la cerere, a dovezilor privind înregistrarea 
actelor de stare civilă, adeverinţe, etc.                 
- solicitări primite prin corespondenţă        1337 
- furnizarea datelor cu caracter personal     2137         
- eliberarea livretului de familie            135 
- înscrieri menţiuni cu avizul D.E.P.A.B.D.       148 
- rectificări acte de stare civilă       173 
- schimbări de nume pe cale administrativă                    108 
- înscrierea numelui/prenumelui          65 
în ortografia limbii materne                     
- modificări C.N.P. eronat           13 
- transcrierea certificatelor/extraselor         
emise de autorităţile din străinătate        1386 
- înscrierea menţiunii de divorţ         944 
(pronunţat / constatat în România)  
  

Documente eliberate la cerere   
Certificate de  naştere     4902          Extrase multilingve de nastere       120 
Certificate de căsătorie     989          Extrase multilingve de căsătorie      44 
Certificate de deces          679           Extrase multilingve de deces           3 
Extrase pt. uz oficial   1682     
Dovadă celibat      467 
Adeverintă de înhumare (deces în străinătate)             61 
Dovadă privind înregistrarea  
unui act de stare civilă           85 
Livrete de familie eliberate la cerere                 135  
Certificarea stării civile               39 
 
 
Înscrieri menţiuni pe marginea actelor de stare civilă 
Menţiuni întocmite  12974             Menţiuni operate       5578 
Menţiuni comunicate la alte SPCLEP/primării                               8466 
În baza hotărârilor judecătoreşti:  
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- punere sub interdictie                                    30 
- tăgadă paternitate şi/sau stabilire  filiaţie   51 
- contestarea recunoaşterii paternităţii           5 
- completări/modificări acte                           1 
- divorţ pronunţat în străinătate (cu exequator)   17 
- divorţ pronunţat în România (la cerere şi din oficiu )   417 
- act anulat         1  

În baza actelor administrative şi/sau a declaraţiilor  
- recunoaştere paternitate autentificată de notar   23 
- recunoaştere paternitate şi purtare nume,    50 
  dată în faţa ofiţerului de stare civilă 
- purtare nume, copil recunoscut ulterior înregistrării    50       
- schimbări de nume pe cale administrativă              114 
- înscrierea numelui în ortografia limbii materne               63 
- rectificări acte prin Dispoziţia Primarului      64 
- divorţ pe cale administrativă 

   - conform certificatului emis de notar        482 
   - conform certificatului emis de primărie   134  

- redobândirea cetăţeniei române        10 
- pierderea cetăţeniei române        3 
- renunţarea la cetăţenia română        16 
- convenţii matrimoniale          53 
- proces-verbal modificare C.N.P.      17 
- atribuire C.N.P. ulterior înregistrării actului    23 

În baza comunicărilor D.E.P.A.B.D.: 
 - schimbări de nume intervenite în străinătate                   40 
 - rectificări acte transcrise                    6 
 - pe marginea actelor de căsătorie:  

o menţiuni de divorţ        56 
o menţiuni de deces                               8 

 - pe marginea actelor de naştere:  
o menţiuni de căsătorie                  76  
o menţiuni de căsătorie si  divorţ       38 
o menţiuni de căsătorie  si  deces            9 
o menţiuni de divorţ            1 
o menţiuni de deces          42 
 
 

IV. Obiective majore pe anul 2016  
La nivelul Serviciului de Stare Civilă nu au fost elaborate proiecte care presupun investiţii.  
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          II. SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANELOR 
  1. COMPONENŢA SRVICIULUI (NUMĂRUL DE ANGAJAŢI ŞI 

NUMELE ŞEFULUI SERVICIULUI) 

► 1 Şef Serviciu 

► 1 Şef Birou 

► 21 posturi ( 20 funcţii publice de execuţie şi o funcţie contractuală de 

execuţie 

Numele Şefului Serviciului: Găvădescu Carmen – Ionela  

 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI: 

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Timişoara  are ca obiect de activitate 

eliberarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, precum înregistrarea şi 

actualizarea datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români, necesară cunoaşterii 

populaţiei, mişcării acesteia, comunicării de date şi informaţii instituţiilor publice, 

persoanelor fizice şi juridice interesate. 

 

 3. SINTEZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE PE ANUL 2015: 

Total acte de identitate eliberate:    

 cărţi de identitate eliberate: 39.505, din care cele mai multe 

pentru următoarele motive: 

○ la expirarea termenului de valabilitate: 22.518 

○ la schimbarea domiciliului: 11.041 

* O carte de identitate poate fi eliberată pentru unul sau mai multe motive 

 cărţi de identitate provizorii eliberate: 1.255. 

Total menţiuni privind stabilirea reşedinţei: 8.214. 
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ACTE DE IDENTITATE ELIBERATE COMPARATIV CU 2014 

 

Total persoane verificate în Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor: 7.585, 

din care: 

○ pentru MAI: 676 

○ pentru alte ministere: 6.384 

○ pentru agenţi economici: 187 

○ pentru persoane fizice: 338 

            

 

Total verificări efectuate în vederea completării formularelor E 401, la solicitarea 

Agenţiei de Prestaţii Sociale Timiş: 1.779 
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FURNIZĂRI DATE DIN R.N.E.P. COMPARATIV CU 2014 

 

 

 

Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 135 

 Valoarea amenzilor: 6.840 lei 

 

Acţiuni cu staţia mobilă desfăşurate: 215 

Persoane puse în legalitate: 216 

 

Total număr audienţe înregistrate: 3.547. 

 

Actualizarea datelor care formează conţinutul  RNEP: 

○ 4.509 persoane înregistrate ca urmare a comunicărilor de naştere transmise de către 

serviciile de stare civilă 

○ 137 persoane luate în evidenţă la dobândirea cetăţeniei 

○ 215 persoane luate în evidenţă la schimbarea domiciliului din străinătate în România 

  

Au fost efectuate: 

○ 347 modificări cu privire la statutul civil, operate pentru minori cu vârsta mai mică 

de 14 ani  

○ 5.103 menţiuni referitoare la decesul persoanei  

○ 731 de menţiuni referitoare la divorţul persoanei, în urma transmiterii sentinţelor 

civile de divorţ sau a certificatelor de divorţ, de către autorităţile emitente,  

○ 1.143 de menţiuni referitoare la căsătoria persoanei,  
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○ 22 adrese transmise către Serviciul Schengen şi Relaţii internaţionale din cadrul 

DEPABD, însoţite de documentaţia corespunzătoare care vizează cărţile de identitate cu privire 

la care există semnalări în sistemul SINS/SIS sau declaraţiile privind pierderea cărţii de 

identitate primite cu ocazia comunicărilor referitoare la dobândirea statutului CRDS, în 

conformitate cu Radiograma DEPABD nr.1943488/02.02.2011. 

○ 1.071 de comunicări de naştere transmise altor servicii în vederea actualizării bazei 

de date 

○ 140 de invitaţii, persoanelor ale căror acte de identitate au fost găsite, în vederea 

înmânării acestora, titularilor, activităţi îndeplinite cu respectarea art. 67 din H.G. 1375/2006. 

○ 22 corecţii cu privire la informaţiile existente în R.N.E.P. 

○ 396 persoane înregistrate în R.N.E.P. ca urmare a transcrierii actelor de naştere în 

registrele de stare civilă 

○ 43 menţiuni operative referitoare la decesul persoanei survenit în străinătate şi care 

nu a fost înscris sau transcris în registrele de stare civilă române 

○ 27 persoane înregistrate în R.N.E.P. ca urmare a înregistrării tardive a naşterii  

 

ACTUALIZARE DATE ÎN R.N.E.P. COMPARATIV CU 2014 

 

 

Au fost trimise un număr de 7.123 invitaţii, persoanelor care în trimestrul anterior au 

împlinit vârsta de 14 ani sau cărora le-a expirat termenul de valabilitate al actului de identitate 

şi nu au solicitat punerea în legalitate, din care:  

○ 5.732 pentru persoane cărora le-a expirat termenul de valabilitate al actului de 

identitate  

○ 1.391 pentru minori care au împlinit vârsta de 14 ani.  
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Aceste invitaţii reprezintă o modalitate de înştiinţare a persoanelor respective că, 

potrivit legislaţiei în vigoare, sunt obligate să se prezinte în vederea punerii în legalitate cu act 

de identitate, nerespectarea dispoziţiilor legale, sancţionându-se cu amenzi cuprinse între 40 şi 

80 lei. 

În conformitate cu Dispoziţia comună DEPABD/IGPR înregistrată sub nr.348332 

/08.05.2015 /435582 /11.05.2015 privind desfăşurarea activităţilor pentru punerea în 

legalitate a cetăţenilor care deţin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat în 

perioada 01.01.2012-31.12.2013, poliţiştii de ordine publică au efectuat verificări în teren, fiind 

preluate în RNEP 1.220 informaţii, respectiv: 

○ pentru 63 persoane câmpul destinat MO a fost actualizat cu menţiunea „restanţier 

invitat” 

○ pentru 497 de persoane, câmpul destinat MO a fost actualizat cu menţiunea „plecat în 

străinătate”,  

○ pentru 337 de persoane, câmpul destinat MO a fost actualizat cu menţiunea „plecat la 

altă adresă”,  

○ pentru 173 persoane, câmpul destinat MO a fost actualizat cu menţiunea „necunoscut 

la adresă”,  

○ pentru 2 persoane, câmpul destinat MO a fost actualizat cu menţiunea „posibil 

decedat”,  

○ pentru 12 persoane, câmpul destinat MO a fost actualizat cu menţiunea „arestat”, 

○ pentru 3 persoane, câmpul destinat MO a fost actualizat cu menţiunea „adresă 

inexistentă”. 

În cadrul acestei activităţi a fost efectuat un număr de: 

○ 1220 verificări în R.N.E.P.,  

○  3 la starea civilă. 

Ca urmare a verificărilor efectuate s-a constatat că : 

○ au fost puse în legalitate 128 de persoane  

○ 3 persoane figurau cu menţiunea de CRDS 

○ 2 persoane figurau cu menţiunea de deces 

 

Punerea în legalitate a minorilor asistaţi în centrele de ocrotire care au împlinit vârsta 

de 14 ani cu acte de identitate, punerea în legalitate a persoanelor cu identitate necunoscută, 

identificarea copiilor străzii şi a copiilor găsiţi:  
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                                  PERSOANE ASISTATE PUSE ÎN LEGALITATE 

       

      ○ au fost luaţi în evidenţă 72 minori şi au fost puşi în legalitate cu cărţi de identitate 

            ○ 50 minori aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti au fost puşi în 

legalitate cu primul act de identitate. 

            ○ s-au aplicat un număr de 212 vize de reşedinţă, 

            ○ au fost soluţionate 220 cazuri de pierdere CI/BI, expirare sau schimbare de domiciliu, 

prin eliberarea a 64 cărţi de identitate  şi  156 cărţi provizorii, persoanele vizate fiind fie 

instituţionalizate în centre speciale, fie reprezentând cazuri sociale, persoane cu handicap. 

             De asemenea, în conformitate cu Planul de măsuri pentru punerea în legalitate cu acte 

de stare civilă şi acte de identitate a cetăţenilor români de etnie romă întocmit la data de 

23.03.2015, având ca scop incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, pe 

linie de evidenţă a persoanelor a fost pus în legalitate un număr de 88 persoane.  

În perioada 01.07.2015 – 27.11.2015, Asociaţia Centrul de Resurse pentru Regenerare 

Urbană în parteneriat cu Primăria Municipiului Timişoara, a derulat proiectul „Kuncz, cartier 

în criză”, proiect de facilitare a integrării sociale a cetăţenilor români de etnie romă din 

cartierul Kuncz. 

În cadrul proiectului s-au asumat şi realizat următoarele obiective operaţionale: 

- Efectuarea de măsurători topografice în cartierul Kuncz în vederea identificării 

topografice a celor aproximativ 180 de gospodării. 

- Asistarea a 50 de cetăţeni români de etnie romă la întocmirea actelor de identitate sau 

a actelor de stare civilă. 

- Dezvoltarea unui Grup de Iniţiativă în cartierul Kuncz care să preia sarcina rezolvării 

problemelor comunităţii. 
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- Dezvoltarea cunoştinţelor referitoare la oportunitatea accesării serviciilor de 

educaţie, sănătate şi ocupare prin sesiuni de informare, organizate cu sprijinul 

instituţiilor responsabile. 

           Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Timişoara a avut un rol foarte important în 

derularea proiectului, facilitând realizarea obiectivelor propuse punerea în legalitate a 

persoanelor de etnie romă cu eliberarea actelor de identitate. 

 

4. OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2016: 

 

 ► asigurarea unui management de calitate a fluxurilor de persoane; 

 ► stabilirea unor termene cât mai scurte de eliberare a actelor de identitate; 

► creşterea responsabilităţii lucrătorilor în exercitarea sarcinilor de serviciu; 

► respectarea termenelor legale de rezolvare a solicitarilor privind 

furnizarea datelor din RNEP, formulate de persoane fizice sau juridice. 

 
III. SERVICIUL FINANCIAR -ADMINISTRATIV 
COMPONENTA SERVICIULUI : 
 
Serviciul are în componenţa sa un numar de două compartimente, coordonate de seful de  
serviciu în persoana d-lui Munteanu Mirel-Florin şi anume : 

1. Compartimentul Buget-Contabilitare compus din 3 consilieri, 1 referent si 1 casier 
2. Compartimentul Administrativ compus din 1 administrator, 1 sofer, 1 muncitor 
calificat, 1 îngrijitor şi 1 arhivar. 

1. Compartimentul Buget– Contabilitate 
 Activitatea Compartimentului Buget– Contabilitate în anul 2015 din cadrul Directiei de 
Evidenţă a Persoanelor Timişoara ca institutie a administraţiei publice locale s-a concretizat 
prin realizarea următoarelor activităti, după cum urmează: 
• Fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului Directiei  de Evidentă a Persoanelor 
Timişoara conform clasificatiei bugetare. 
• Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiei conform legii contabilitătii asigurându-se 
astfel înregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor în ordine cronologică. 
• Întocmirea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale. 
• Organizarea evidenţei şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 
• Acordarea vizei de control financiar preventiv propriu în faza de angajare, lichidare, 
ordonanţare şi de plată pentru toate documentele care cuprind sau din care derivă operaţiuni 
patrimoniale privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondurilor prevăzute în 
bugetul Direcţiei de Evidenţa a Persoanelor Timişoara. 
•Transmiterea lunară către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a plaţilor planificate pe 
decade. 
• Efectuarea  operaţiunilor de încasări şi plăţi prin caserie şi Trezorerie. 
• Organizarea şi efectuarea operaţiunilor de inventariere a elementelor de activ şi de pasiv. 
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• Valorificarea inventarierii periodice şi anuale prin stabilirea diferenţelor dintre situaţia 
faptică şi cea scriptică, urmărind ducerea la îndeplinire a măsurilor aprobate, potrivit 
competenţelor privind valorificarea rezultatelor inventarierii. 
• Efectuarea controlului periodic al gestiunilor, informând conducerea în  cazurile când se 
constată abateri de la disciplina financiară şi ia masurile corespunzătoare pentru recuperarea 
pagubelor.  
• Efectuarea plătii deplasărilor în tară si urmărirea încadrării acestora în normativele stabilite, 
în conformitate cu actele normative în vigoare. 
• Evolutia principalilor indicatori din bugetul propriu al Directiei de Evidentă a Persoanelor 
Timisoara la data de 31 decembrie 2015 se prezintă astfel: 

UM : RON 
Denumire indicator Programat 2015 Realizat 2015 
TOTAL VENITURI 5268350 3159065 

Venituri proprii 1349000 289670 
Subventii 3919350 2869395 
TOTAL CHELTUIELI 
 

5268350 3159065 

 
Analizând datele de mai sus, se constată că veniturile proprii ale Directiei de Evidentă a 
Persoanelor Timişoara s-au realizat ca urmare a încasărilor din activitatea de emitere a cărtii 
de identitate. 
Subventiile primite de la bugetul local Timişoara s-au realizat în procent de 73,2% comparativ 
cu cele programate, existând o economie în sumă absolută de 1049955 lei, provenind din 
eficientizarea cheltuielior.  
 
2. Compartiment Administrativ 
Un prim demers în desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestui serviciu şi a direcţiei în 
general, l-a constituit achiziţionarea, recepţionarea şi darea în consum a produselor strict 
necesare funcţionării, precum tehnica de calcul, mobilierul, rechizitele, alte materiale etc . 
În cadrul compartimentului îşi desfăşoară activitatea un şofer, un administrator şi un îngrijitor, 
un muncitor calificat si un arhivar a căror activitate s-a concretizat în: 
• deservirea activităţii Serviciului de Evidenţă a Persoanelor prin deplasarea cu autoturismul 
din dotare  la adresele de domiciliu a persoanelor aflate în imposibilitate de a se deplasa la 
sediul direcţiei, în vederea realizării actelor de identitate; 
• în atribuţiile de administrator au intrat şi prospectarea pieţei în vederea achiziţionării prin 
cumpărare directă a unor produse şi servicii de calitate la preţurile cele mai mici şi în unele 
cazuri şi cumpărarea efectivă a acestor produse; 
• asigurarea transportului materialelor achiziţionate şi depozitarea acestora în magazia 
instituţiei; 
• s-a asigurat deplasarea,  în vederea depunerii sumelor încasate din veniturii proprii la 
Trezoreria Timişoara; 
• au fost întocmite fişele auto zilnice pentru evidenţierea consumului de carburanţi; 
• au întreţinut şi păstrat autoturismul din dotare (prin programul ,,rabla,, s-a achiziţionat un 
autoturism nou), a documentelor acestuia prin întocmirea la timp a asigurării obligatorii, a 
taxei de drum, a verificării tehnice etc. 
•s-a asigurat curăţenia instituţiei în vederea desfăşurării activităţii într-un climat sanatos, 
respectarea normelor de sănătate în muncă şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, 
protejarea mediului. 
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• Arhivarea documentelor şi eliberarea la cerere (conform normelor legale)  a anumitor 
documente din arhiva. 
Obiective prioritare propuse a fi realizate în perioada următoare 
Ne propunem să avem în atenţie realizarea următoarelor obiective : 
Acordarea unei atenţii deosebite respectării cadrului legal, reglementat prin aplicarea actelor 
normative în baza cărora se derulează principalele activităţi. 
Diversificarea procesului de perfecţionare a pregătirii profesionale, avându-se în vedere şi 
formarea unei baze de cunoştiinţe juridice şi socio-umane, necesare înţelegerii conţinutului şi 
semnificaţiei legislaţiei din domeniul de activitate. 
 Perfectionare si prin permanentizarea studiului individual si sedinte organizate periodic. 
 În concluzie, ne propunem consolidarea activităţii direcţiei sub aspect organizatoric, şi 
asigurarea serviciilor şi produselor necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii instituţiei 
noastre, pentru eficientizarea activităţii în general.   
 
IV. BIROUL JURIDIC  RESURSE UMANE  COMUNICARE  
1.Componenţa biroului : 
       - 1 post  Şef birou  
       - 6 posturi ( funcţii publice de execuţie). 
       Şeful biroului : d-na consilier juridic Medina Codruţa Marinescu .  

2. Obiectul de activitate :  
A. 
- Reprezentarea în instanţele de judecată a intereselor instituţiei  ; 
- Redactarea întâmpinărilor, notelor scrise, apelurilor/recursurilor în cauzele în care 

Direcţia are calitate procesuală ;  
- Efectuarea verificărilor solicitate de instanţele de judecată în cauzele având ca obiect 

„actele de stare civilă,” „declararea judecătorească a dispariţiei/morţii”şi  întocmirea 
comunicărilor cu rezultatele verificărilor ; 

- Redactarea  şi/sau avizarea pentru legalitate a actelor, a referatelor care stau la baza 
emiterii dispoziţiilor emise de Primarul Municipiului Timişoara (dispoziţii privind 
rectificarea actelor de stare civilă) avizarea dispoziţiilor emise de directorul executiv ,  
a contractelor, convenţiior  ;  

- Redactarea şi/sau avizarea referatelor care stau la baza promovării proiectelor de 
hotărâri, supuse spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara, privind 
organizarea şi funcţionarea Direcţiei ;  

- Consilierea juridică , analizarea şi verificarea actelor, documentaţiilor la cererea 
compartimentelor/serviciilor sau birourilor din cadrul Direcţiei ; 

- Implementarea standardelor S.C.I.M. în conformitate cu Ordinul nr.400/2015 al 
Secretariatului General al Guvernului - pentru aprobarea Codului intern/ managerial al 
entităţilor publice . 

      B. Gestionarea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice . 
      C. Comunicare 
 
3. Sinteza activităţii pe anul 2015 : 
   3.1.   Activitatea de reprezentare : 
         Dosare pe rolul instanţelor judecătoreşti : 
 
1. Înregistrare tardivă a naşterii – 44 
2. Modificare  acte de stare civilă – 7 
3. Acţiune în constatare – 1 
4. Exequator – 1 
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5. Tăgadă paternitate – 1 
6. Stabilire paternitate – 3 
7. Contestare recunoaştere paternitate - 1 
8. Obligaţia a face - 1 
9. Anulare hotărâre declarativă de moarte – 1 
10. Adopţie  - 1 

 
   3.2. Verificări efectuate la solicitarea instanţelor de judecată : 
 

1. Înregistrări tardive – 55  ( + 8  redirecţionate spre alte S.C.L.E.P.-uri) 
2. Modificări, anulări, completări acte stare civilă – 2 (+ 1 redirecţionată spre alt 

S.C.L.E.P.) 
3. Declararea judecătorească a dispariţiei/morţii - 4 . 
 
3.3.  Au fost avizate juridic un nr. de  56  dispoziţii, dispoziţii emise de directorul executiv . 

 
3.4. În ce priveşte activitatea de gestionare a resurselor umane şi respectiv a funcţiilor 
publice în cursul anului au fost desfăşurate următoarele activităţi : 
    -   întocmirea statului de funcţii, organigramei şi a R.O.F.urmare a unor modificări 
intervenite în structura şi organizarea instituţiei ; 

- înregistrarea, scanarea, actualizarea şi punerea pe site-ul instituţiei a declaraţiilor de 
avere şi de interese , precum şi transmiterea acestora la A.N.I. ; 

- s-au completat şi eliberat aproximativ 142 adeverinţe (medicale , de venit  şi respectiv 
de vechime în muncă) ; 

- s-au înregistrat şi operat aproximativ 398 cereri de concedii de odihnă şi recuperări  ; 
- s-au întocmit situaţii statistice privind numărul angajaţilor, gruparea pe ocupaţii, clase, 

grade, trepte pentru funcţionarii publici şi pe categorii pentru personalul contractual ; 
-  s-au întocmit şi transmis către A.N.F.P. Bucureşti formate de raportare „Evidenţa 

funcţiilor şi funcţionarilor publici „; 
- s-a întocmit şi transmis spre centralizare ordonatorului principal de credite  „Planul de 

ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016”; 
- s-au întocmit şi completat dosarele profesionale ale funcţionarilor publici ; 
- s-au transmis toate situaţiile solicitate de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date Bucureşti ( situaţii privind concediile de odihnă, 
concediile fără plată pe 2015, fişa de evaluare, fişa de post  pentru personalul detaşat ; 

- a fost coordonată activitatea de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici la 
cursurile de perfecţionare profesională participând în acest sens un nr. de 22  persoane 
;  

- lunar au fost întocmite foile de prezenţă pe servicii/birouri/compartimente; 
- lunar au fost întocmite statele de personal cu toate modificările survenite în cursul 

lunii ; 
- s-au transmis semestrial la Direcţia Finanţelor Publice date si informatii conform HG 

186/1995 privind constituirea sistemului informaţional referitor la situaţia numerică a 
personalului din instituţiile publice ; 

- s-au întocmit lunar statele de plată, recapitulaţii şi ordinele de plată aferente plăţii 
salariilor şi obligaţiilor la buget; 

- s-a întocmit şi depus la ANAF în termenul legal Declaraţia 205 – declaraţia 
informativă privind impozitul reţinut la sursă pe beneficiari de venit; 
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- s-au întocmit şi transmis lunar la ANAF Declaraţia 100 – declaraţia privind obligaţiile 
de plată la bugetul de stat şi Declaraţia 112 – declaraţia privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale ,impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate; 

- s-au depus la Casa de Sănătate a jud.Timiş – dosarele de recuperare a sumelor de la 
FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii; 

- s-au intocmit şi depus lunar, trimestrial şi anual, situaţii statistice la Direcţia judeţeană 
de Statistică Timiş ; 

- implementarea standardelor S.C.I.M. în conformitate cu Ordinul nr.400/2015 al 
Secretariatului General al Guvernului - pentru aprobarea Codului intern/ managerial al 
entităţilor publice . 

3.5  - Inregistrarea corespondentei ordinare , distribuirea pe servicii/compartimente a 
acesteia pe baza de borderouri  si respectiv arhivarea acestora – 4506 
       - Asigurarea accesului la informatiile de interes public conform L544/2001 si raspuns 
la   4 sesizari 
       - Consultarea zilnica a mass-mediei , transmiterea lunara a sintezei aparitiilor DEP 
Timisoara in presa scrisa catre Consiliul Judetean Timis-Directia de Evidenta a 
Persoanelor – 12 comunicari 
         

 
4. Obiective majore pentru anul 2016 : 
 
 Respectarea legalităţii şi asigurarea unei reprezentări competente a intereselor direcţiei 

în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor autorităţi  jurisdicţionale; 
 Gestiunea optimă a resurselor umane şi îmbunătăţirea performanţelor profesionale şi a 

perfecţionării continue în vederea dezvoltării profesionale individuale ; 
 Continuarea implementării şi dezvoltării standardelor de management/control intern 

(cuprinse în Codul Controlului Intern, aprobat prin Ordinul nr.400/2015 al 
Secretariatului General al Guvernului - ) în cadrul BJRUC şi revizuirea  procedurilor 
formalizate pe activităţi, în acord cu modificările legislative şi obiectivele pe anul 
2015. 

 
 V.COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ 
1.       COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: 
 2 posturi (funcţii publice de execuţie) 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE: 
 realizarea analizei, programării, implementării programelor informatice proprii 

direcţiei 
 implementarea programelor informatice utilizate la nivel naţional 
 stabilirea dotărilor în domeniul informatic, necesare desfăşurării în condiţii optime şi 

mai eficiente a activităţii direcţiei şi în funcţie de necesităţile stabilite la nivel naţional 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015 
 mentenanţa reţelelor din sediul a direcţiei, pentru asiguarea funcţionării serviciilor 

direcţiei şi a legăturilor VPN cu Primăria Timişoara, DEP şi BJABDEP Timiş  
 asigurarea accesului la reţeaua naţională a tuturor lucrătorilor din cadrul Serviciului de 

Evidenţă a Persoanelor şi a ofiţerilor de stare civilă 
 întreţinerea reţelelor de calculatoare ale direcţiei 
 verificări privind integritatea bazelor de date de la starea civilă  
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 operaţiuni pentru păstrarea bazelor de date 
 perfecţionarea programelor specifice stării civile şi a celorlalte programe necesare 

direcţiei 
 preluarea datelor primite de la B.J.A.B.D.Timiş şi prelucrarea lor, în vederea emiterii 

automate a invitaţiilor şi a plicurilor către persoanele care au depăşit termenul de 
preschimbare a cărţii de identitate sau care trebuie să-şi facă prima carte de identitate 

 preluarea datelor, prelucrarea şi transmiterea datelor în vederea înmânării cărţilor de 
identitate în aplicaţia SNIEP 

 propuneri pentru perfecţionarea personalului direcţiei în domeniul informaticii şi a 
utilizării dotării tehnice şi a softului calculatoarelor 

 supravegherea respectării normelor de prelucrarea de datelor cu caracter personal 
 s-a implementat şi s-a trecut la lucrul exclusiv a SNIEP (Sistemul Naţional Integrat de 

Introducere şi Actualizare a Informaţiilor legate de Evidenţa Persoanelor) 
 configurare imprimante noi şi vechi 
 instalare şi punere în funcţiune de calculatoare noi (sistem de operare, program 

antivirus, office, maşina virtuală pentru aplicaţia nouă SNIEP) 
 instruirea si sprijinul fiecărui lucrător de la Serviciului de Evidenţă a Persoanelor 

privind utilizarea noului program naţional SNIEP (Sistemul Naţional Integrat de 
Introducere şi Actualizare a Informaţiilor legate de Evidenţa Persoanelor) 

 instruirea persoanelor desemnate privind registrul electoral, actualizarea acestuia 
precum şi crearea listelor de alegători la propunerea Autorităţii Electorale Permanente 

 întreţinerea şi asigurarea bunei funcţionări a sistemului de supraveghere video pentru 
siguranţa lucrătorilor, beneficiarilor cât şi pentru securitatea clădirii 

 realizarea noului site web al direcţiei, accesibil la http://www.primariatm.ro/evpers  
care include aplicatia de programare online a datei şi orei pentru depunerea actelor în 
vederea eliberării actelor de identitate 

 autoperfecţionarea profesională permanentă  
 colaborarea cu alte instituţii ale statului, pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

activităţii direcţiei (BJABDEP Timiş, STS, DEP Timiş, Direcţia Regională de 
Statistică Timiş, DEPABD Bucureşti) 

 
 

4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2016 
 extinderea şi perfecţionarea programelor de stare civilă 
 propuneri pentru cursuri de şcolarizare a personalului în domeniul informatic  
 propuneri pentru achiziţii de tehnică de calcul şi programe utile  
 pregătirea trecerii la Cartea Electronică de Identitate 

  
 
 
 

                        
 


