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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 
 

DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 
 

 
           DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TIMIŞOARA are în structura organizatorică 
următoarele servicii: 

1. Serviciul Stare Civilă  
2. Serviciul Evidenţa Persoanelor  
 

1. SERVICIUL STARE CIVILĂ  
 
I. Componenţa Serviciului Stare Civilă: 1+22+1 posturi 
- Şef serviciu: Sperneac Radu-Bogdan (atribuţii delegate cu caracter temporar) 
- funcţii publice de execuţie:        - consilier juridic:   1 post 

        - consilier:              9 posturi (din care 3 posturi vacante) 
                 - referent:               8 posturi 

- funcţii contractuale de execuţie: - casier:                  1 post  
 
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 

10. Reprezentarea în instanţele de judecată a intereselor instituţiei   
11. Efectuarea operaţiunilor de încasări prin casierie  

 
III. Sinteza activităţii  
Acte de stare civilă înregistrate 
Naşteri        8425 
din care:  -  7148 – înregistrate în termenul legal, în baza certificatelor medicale constatatoare emise 
de unităţile sanitare din mun. Timişoara (6960 în 2016) 
                -    20 – înregistrate tardiv, în baza hotărârilor judecătoreşti (122 în 2016) 
                -  225 – înregistrate tardiv, în baza aprobării Primarului Primarului Municipiului Timişoara, 
cu avizul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş (53 în 2016)1 
                 - 1147 – acte transcrise în baza certificatelor/extraselor de naştere emise de autorităţile din 
străinătate  (983 în 2016) 
                 -    41 – înregistrate în baza hotărârilor judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei (41 în 2016)                

                                                           
1 Până la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 33/28.06.2016, pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, soluţionarea cererilor privind înregistrarea tardivă a 
naşterii, după trecerea unui an de la data naşterii, era în competenţa instanţelor judecătoreşti, iar înregistrarea naşterii la 
starea civilă se făcea în baza hotărârii judecătoreşti, definitive. 
După intrarea în vigoare a actului normativ menţionat, soluţionarea cererilor privind înregistrarea tardivă a naşterii a fost 
trecută în competenţa ofiţerului de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază 
s-a produs evenimentul. Astfel, în prezent, după împlinirea termenului de 30 de zile de la data naşterii întocmirea actului 
de naştere, se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază 
s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor. 
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  Pentru al doilea an consecutiv numărul actelor de naştere înregistrate la serviciul nostru a 
depăşit 8000, continuându-se astfel creşterea numărului de acte de naştere comparativ cu anii 
precedenţi: 2016 – 8323, 2015 – 7653, 2014 – 7238.       
 
Căsătorii    - 2369  
din care:     - 2036 – oficiate de către ofiţerul de stare civilă (2219 în 2016) 
                   -   333 – acte transcrise în baza certificatelor/extraselor de căsătorie emise de autorităţile 
din străinătate (366 în 2016)   
 Numărul actelor de căsătorie înregistrate în anul 2016 este în scădere comparativ cu anii 2016, 
2015: 2016 – 2585, 2015 – 2514, 2014 – 2343, 2013 – 2185.       
 
Decese           5004 
din care:     -  4884 – înregistrate în baza certificatelor medicale constatatoare emise de unităţile 
sanitare din mun. Timişoara (4501 în 2016) 
                  -     118 – acte transcrise în baza certificatelor/extraselor de deces emise de autorităţile din 
străinătate (113 în 2016) 
                  -         2 – înregistrate în baza hotărârilor judecătoreşti de declarare a morţii (3 în 2016) 
 Numărul actelor de deces înregistrate în anul 2017 este mai mare faţă de numărul actelor de 
deces înregistrate în anii precedenţi, totodată fiind primul an în care numărul deceselor înregistrate 
depăşeşte 5000 (2016 – 4617, 2015 – 4817, 2014 – 4411, 2013 – 4353).       
 
Certificate  de  stare  civilă  eliberate 

Certificate de  naştere     13522 (13082 în 2016) 
din care: - 8506 – eliberate în baza actelor de naştere întocmite în anul 2017 (8193 în 2016) 
           - 5016 – duplicate eliberate la cerere (4889 în 2016) 
Certificate de căsătorie     3439 (3538 în 2016) 
din care: - 2369 – eliberate în baza actelor de căsătorie întocmite în anul 2017 (2585 în 2016) 
           - 1070 – duplicate eliberate la cerere (953 în 2016) 
 Certificate de deces          5543 (5215 în 2016) 
din care: - 4914 – eliberate în baza actelor de deces întocmite în anul 2017 (4608 în 2016) 
           -   629 – duplicate eliberate la cerere (607 în 2016) 
Certificate de divorţ  73  (89 în 2016)   

        Se constată o scădere semnificativă a numărului cazurilor de divorţ pe cale administrativă 
constatate la serviciul nostru în anul 2017, comparativ cu anii precedenţi: 2016 – 89, 2015 – 118, 
2014 – 108.       
 
Alte documente emise ca urmare a înregistrării actelor de stare civilă  

Adeverinţe de înhumare            4884 
Buletine statistice privind înregistrarea naşterii                   7797 
Buletine statistice privind înregistrarea căsătoriei                 2369 
Buletine statistice privind înregistrarea decesului                 4532 
Buletine statistice privind înregistrarea divorţului  
pe cale administrativă                                      73 
Sesizare pentru deschiderea procedurii  
succesorale (anexa 24)                3403 
Comunicare de naştere pentru evidenţa populaţiei                 7920 
Comunicare de modificare                 41 
Menţiuni de căsătorie (întocmite la înregistrarea căsătoriei)  4614 
Menţiuni de deces (întocmite la înregistrarea decesului)        4532 

   
Documente emise ca urmare a înscrierii menţiunilor în registrele de stare civilă 
        Comunicare de modificare                                                342 
 
Documente eliberate la cerere   

Extrase multilingve de naştere             174 
Extrase multilingve de căsătorie            53 
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Extrase multilingve de deces                  13 
Extrase pt. uz oficial           1400     
Dovadă celibat                       448 
Adeverinţă de înhumare (deces în străinătate)   54 
Dovadă privind înregistrarea  
unui act de stare civilă          39 
Livrete de familie eliberate la cerere    107  
Certificarea stării civile              29 
Certificat de atestare a decesului             6 

  
Cereri înregistrate                        13913  
        din care :   

- eliberarea certificatelor de stare civilă,     7384 
la cerere, a dovezilor privind înregistrarea 
actelor de stare civilă, adeverinţe, etc.                 
- solicitări primite prin corespondenţă        1518 
- furnizarea datelor cu caracter personal     1851         
- eliberarea livretului de familie            107 
- înscrieri menţiuni cu avizul D.E.P.A.B.D.       236 
- rectificări acte de stare civilă       117 
- schimbări de nume pe cale administrativă                    102 
- înscrierea numelui/prenumelui          59 
în ortografia limbii materne                     
- modificări C.N.P. eronat          14 
- transcrierea certificatelor/extraselor         
emise de autorităţile din străinătate        1449 
- înregistrarea tardivă a naşterii prin procedura  
administrativă             252 
- divorţ pe cale administrativă           84 
- înscrierea menţiunii de divorţ         732 
(pronunţat / constatat în România)  
- verificări efectuate la solicitarea instanţelor de judecată 
pentru soluţionarea dosarelor având ca obiect 
completare/modificare acte de stare civilă,  
declararea judecătorească a morţii             8 
               

Înscrierea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă 
Menţiuni întocmite  10886  
Menţiuni comunicate la alte SPCLEP/primării          7617 
   
Menţiuni înscrise pe marginea actelor de stare civilă          4922 
În baza hotărârilor judecătoreşti:  

- punere sub interdicţie                                     28 
- tăgadă paternitate şi/sau stabilire filiaţie, contestarea  52 
recunoaşterii paternităţii            
- completări/modificări acte                            6 
- divorţ pronunţat în străinătate (cu exequator)    12 
- divorţ pronunţat în România (la cerere şi din oficiu )    499 

În baza actelor administrative şi/sau a declaraţiilor  
- recunoaştere paternitate autentificată de notar     9 
- recunoaştere paternitate şi purtare nume,               95 
  dată în faţa ofiţerului de stare civilă 
- purtare nume, copil recunoscut ulterior înregistrării         64       
- schimbări de nume pe cale administrativă               108 
- înscrierea numelui în ortografia limbii materne                56 
- rectificări acte prin  
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Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara      75 
- divorţ pe cale administrativă 

   - conform certificatului emis de notar         376 
   - conform certificatului emis de primărie        8  

- redobândirea cetăţeniei române          2 
- pierderea cetăţeniei române        3 
- renunţarea la cetăţenia română        17 
- convenţii matrimoniale          50 
- proces-verbal modificare C.N.P. aprobat de  
Primarul Municipiului Timişoara        14 
- atribuire C.N.P. ulterior înregistrării actului de st. civ.      8 

În baza comunicărilor D.E.P.A.B.D.: 
 - schimbări de nume intervenite în străinătate                   31 
 - rectificări acte transcrise                    9 
 - pe marginea actelor de căsătorie:  

o menţiuni de divorţ        42 
o menţiuni de deces                             17 

 - pe marginea actelor de naştere:  
o menţiuni de căsătorie                  19  
o menţiuni de căsătorie şi  divorţ       46 
o menţiuni de căsătorie  şi  deces            9 
o menţiuni de divorţ            3 
o menţiuni de deces          36 
o recunoaştere paternitate         1 
o adopţie          1 

 
Activitatea de reprezentare în dosare pe rolul instanţelor judecătoreşti: 
1. Înregistrare tardivă a naşterii –  24 
2. Modificare / completare  acte de stare civilă – 13 
3. Exequator – 8 
4. Stabilire paternitate – 4 
5. Anulare acte stare civilă – 14 

 
Au fost avizate juridic un număr de: 
- 252  dosare privind înregistrarea tardivă a naşterii prin procedura administrativă 
- 108 dosare privind schimbarea numelui şi/sau a prenumelui pe cale administrativă 
- 117 dosare privind rectificarea acte prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara 
- 1449 dosare privind transcrierea certificatelor/extraselor emise de autorităţile din străinătate 
- 14 procese-verbale privind modificarea C.N.P. atribuit / înscris eronat în actele de stare civilă 

 
Efectuarea operaţiunilor de încasări prin casierie 
Au fost efectuate operaţiuni de încasare prin casierie a taxelor privind îndeplinirea procedurii de 
divorţ pe cale administrativă, contravaloarea cărţii de identitate, eliberarea cărţii de identitate 
provizorie, furnizări date cu caracter personal din RNEP, în valoare totală de 316725 lei.    
 
IV. Obiective majore pe anul 2018 

- îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare, prin reorganizarea mai eficientă a sitului care asigură 
oferirea informaţiilor utile activităţii de stare civilă, respectiv oferirea acestor informaţii şi în 
limba engleză, suplimentarea liniilor de comunicare electronică, precum şi punerea la dispoziţia 
persoanelor aflate în afara României a 2 linii de comunicare prin aplicaţia whatsapp; 

- creşterea calităţii serviciilor - reamenajarea Casei Căsătoriilor şi a curţii aferente; 
- creşterea gradului de informatizare a activităţii de stare civilă, implementarea unui sistem de 

eliberare numere de ordine şi de gestionare a fluxului de persoane, în vederea eficientizării şi 
scurtării timpului petrecut în instituţie de către beneficiarii serviciilor.   
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2. SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANELOR  

 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI (numărul de angajaţi şi numele şefului serviciului) 

► 1 Şef Serviciu 

► 28 posturi (27 funcţii publice de execuţie din care 4 vacante 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, înregistrarea şi actualizarea datelor cu caracter personal ale 

cetăţenilor români, necesară cunoaşterii populaţiei, mişcării acesteia, precum şi comunicării de 

date şi informaţii instituţiilor publice, persoanelor fizice şi juridice interesate. 

 

 3. SINTEZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE PE ANUL 2017: 

Total acte de identitate eliberate:    

 cărţi de identitate eliberate: 35.958, dintre care cele mai multe 

pentru următoarele motive: 

○ la expirarea termenului de valabilitate: 18.912 

○ la schimbarea domiciliului: 13.560 

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

 cărţi de identitate provizorii eliberate: 1.223. 

Total menţiuni privind stabilirea reşedinţei: 8.696. 

 

ACTE DE IDENTITATE ELIBERATE ÎN 2017 COMPARATIV CU 2016 
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Total persoane verificate în Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor: 3.568, 

din care: 

○ pentru MAI: 758 

○ pentru alte ministere: 2.256 

○ pentru agenţi economici: 97 

○ pentru persoane fizice: 457 

            

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

Agenţiei de Prestaţii Sociale Timiş: 1.483 

 

FURNIZĂRI DATE DIN R.N.E.P. ÎN 2016 COMPARATIV CU 2015 

 

 

 

Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 107 
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 Valoarea amenzilor: 5.710 lei 

 

Acţiuni cu staţia mobilă desfăşurate: 217 

Persoane puse în legalitate: 241 

 

Total număr audienţe înregistrate: 2.235. 

 

Actualizarea datelor care formează conţinutul  RNEP: 

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

serviciile de stare civilă 

○ 49 persoane luate în evidenţă la dobândirea cetăţeniei 

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

  

Au fost efectuate: 

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

de 14 ani  

○ 4.112 menţiuni referitoare la decesul persoanei  

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

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

○ 1.483 de menţiuni referitoare la căsătoria persoanei,  

○ 19 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 Îndrumarea DEPABD nr.13/28.10.2016. 

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

de date 

○ 136 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. 

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

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

registrele de stare civilă 

○ 1 menţiune operativă referitoare la decesul persoanei survenit în străinătate şi care nu 

a fost înscris sau transcris în registrele de stare civilă române 

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

 

ACTUALIZARE DATE ÎN R.N.E.P. 2017 COMPARATIV CU 2016 
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Au fost trimise un număr de 7.294 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:  

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

identitate  

○ 1.504 pentru minori care au împlinit vârsta de 14 ani.  

Aceste invitaţii reprezintă o modalitate de înştiinţare a persoanelor, respectiv 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.3880113/ 

12.01.2017 privind desfăşurarea activităţilor pentru punerea în legalitate a cetăţenilor care 

deţin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat în perioada 2014 - 2015, 

poliţiştii de ordine publică au efectuat verificări în teren, fiind preluate în RNEP 1.385 de 

informaţii, respectiv: 

○ pentru 84 persoane câmpul destinat MO a fost actualizat cu menţiunea „restanţier 

invitat” 

○ pentru 610 de persoane, câmpul destinat MO a fost actualizat cu menţiunea „plecat 

în străinătate”,  

○ pentru 360 de persoane, câmpul destinat MO a fost actualizat cu menţiunea „plecat la 

altă adresă”,  

○ pentru 310 persoane, câmpul destinat MO a fost actualizat cu menţiunea „necunoscut 

la adresă”,  

○ pentru 7 persoane, câmpul destinat MO a fost actualizat cu menţiunea „posibil 

decedat”,  

○ pentru 4 persoane, câmpul destinat MO a fost actualizat cu menţiunea „arestat”, 
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○ pentru 10 persoane, câmpul destinat MO a fost actualizat cu menţiunea „adresă 

inexistentă”. 

În cadrul acestei activităţi a fost efectuat un număr de: 

○ 1633 verificări în R.N.E.P.,  

○  96 verificări la starea civilă. 

Ca urmare a verificărilor efectuate s-a constatat că : 

○ au fost puse în legalitate 222 de persoane.  

 

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:  

 

                                  PERSOANE ASISTATE PUSE ÎN LEGALITATE 

      

 

 

      ○ au fost luaţi în evidenţă 57 minori şi fiind puşi în legalitate cu cărţi de identitate, 

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

legalitate cu primul act de identitate, 

            ○ s-a aplicat un număr de 280 vize de reşedinţă, 

            ○ au fost soluţionate 286 cazuri de pierdere CI/BI, expirare sau schimbare de 

domiciliu, prin eliberarea a 10 cărţi de identitate şi 276 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 15 persoane.  
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4. OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2018: 

► dublarea numărului de ghişee de preluat acte în vederea realizării cărţilor de identitate 

electronice; 

► realizarea unui nou sistem de eliberare a bonurilor de ordine pentru fluidizarea fluxului 

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. 

  

   
 


