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Direcția Publică Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Tulcea, este înființată  prin 

Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 114/2005 în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 84/2001 privind 

înfiinţarea organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu 

modificările şi completările ulterioare, fiind un serviciu cu personalitate juridică, subordonat 

Consiliului Județean Tulcea. 

Activitatea Direcției Publice Comunitare Județene se desfășoară în interesul persoanei fizice și al 

comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în aplicarea legii.  

Cadrul legal în care s-a desfăşurat activitatea este definit de prevederile O.U.G. nr. 97/2005 

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, H.G. 

nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale 

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, Legea nr. 119/1996 

cu privire la actele de stare civilă, republicată, H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu 

privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă și Regulamentul UE nr. 679/2016 

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a 

acestor date.  

D.P.C.J.E.P. Tulcea coordonează si controlează activitatea a 7 servicii publice comunitare locale 

de evidenta a persoanelor după cum urmează: 

 - mun. Tulcea, Macin, Isaccea, Babadag, Sulina, Baia, Luncavita si serviciile de stare civilă din 

cadrul celor 51 primarii din județul Tulcea. 

Conform organigramei aprobată prin H.C.J. Tulcea nr. 56/ 29.03.2018 și avizul 

D.E.P.A.B.D,  Direcția Publică Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Tulcea are 

aprobat un număr 16 posturi și este structurată pe un număr de 4 compartimente. 

 

Conducerea D.P.C.J.E.P.Tulcea este asigurată de un director executiv, iar cele 4 compartimente 

funcționează după cum urmează: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Interbelic_Tulcea_County_CoA.png
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1. Compartimentul EvidențaPersoanelor și Informatică, conform organigramei are 5 posturi 

din care 4  ocupate și 1 post este temporar vacant. Activitatea acestui compartiment este coordonată de 

un resposabil de compartiment . 

2. Compartimentul de Stare Civilă, conform organigramei are 5 posturi din care 5 ocupate. 

Activitatea compartimentului este coordonată de un resposabil de compartiment. 

3. Compartiment Resurse Umane, Financiar-Contabil și Administrativ, conform 

organigramei are 4 posturi din care 3 sunt  funcții publice de execuție și 1 personal contractual. – toate 

ocupate. Activitatea compartimentului este coordonată de un resposabil de compartiment. 

4. Compartiment Relații Publice, conform organigramei are 1 post de funcție publică- ocupat 

 

 

I. ACTIVITĂȚI PE LINIE DE MANAGEMENT 

 

 

Conducerea D.P.C.J.E.P Tulcea a fost asigurată de doamna Dragu Oana numită prin Dispoziția 

nr.372/04.11.2019 pe o perioadă temporară de până la 6 luni și urmare a concursului organizat de către 

Consiliul Județean Tulcea, începând cu data de 03.02.2020 prin dispozitia nr. 20/27.01.2020, emisă de 

Consiliul Judetean Tulcea, a fost numită in funcția publică de conducere de director executiv –Directia 

Publică Comunitară Judeteană de Evidență a Persoanelor Tulcea, dna Furtună Nicoleta, care reprezintă 

direcția în relațiile cu șefii direcțiilor și serviciilor din cadrul Consiliului Județean Tulcea, din cadrul 

Instituției Prefectului județului Tulcea, precum și cu șefii unităților din Ministerul Afacerilor Interne 

ori cu instituțiile ale administrației publice locale din județ. 

Directorul executiv al  D.P.C.J.E.P Tulcea răspunde în fața Consiliului Județean de întreaga 

activitate pe care o desfășoară, potrivit fișei postului. 

Activitățile pe linie de management desfășurate în permanență de către directorul executiv, în 

perioada supusă analizei, au fost următoarele: 

➢ Verificarea si avizarea fișelor posturilor angajaților; 

➢ Documentele de management pentru anul 2020 au fost întocmite în conformitate cu 

prevederile Metodologiei nr. 26/13.12.2018, privind întocmirea documentelor pe inie de management, 

organizarea activității de evidență a persoanelor și de stare civilă și monitorizarea indicatorilor 

specifici care se transmit, periodic, la Direcția pentur Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor 

de Date.  

➢ A dispus măsuri și a urmărit modul de realizare a situațiilor 

zilnice/lunare/trimestriale/semestriale pe linie de evidență a persoanelor și stare civilă și a asigurat 

transmiterea acestora la D.E.P.A.B.D, conform Metodologiei . 

➢ Graficul privind planificarea controalelor metodologice pe linie de evidență a 

persoanelor pentru anul 2020 nr. 1737/06.01.2020 și graficul controalelor pe linie de stare civilă 

planificate la nivelul județului Tulcea în anul 2020 nr. 1738/06.01.2020 au fost aprobate/avizate de 

președintele Consiliului Județean Tulcea și au fost transmise la D.E.P.A.B.D. 

➢ A fost întocmit Planul de măsuri și acțiuni al D.P.C.J.E.P.Tulcea pentru anul 2020, 

înregistrat cu nr. 11346/31.12.2019  

➢ S-au întocmit planuri de activități semestriale înregistrate cu nr. 11347/31.12.2019, 

5537/30.06.2020, și evaluări semestriale și anuale . 

➢ A asigurat prelucrarea radiogramelor/instrucțiunilor/metodologiilor D.E.P.A.B.D. cu 

toți funcționarii de evidență a persoanelor din cadrul direcției și  au fost prelucrate pe bază de 

semnătură. 

➢ În domeniul pregătirii profesionale, s-a urmarit indeplinirea scopului de formare 

profesională atât a angajaților direcției cât și al structurilor teritoriale. Acestea au fost atinse atât prin 
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studiu individual, activități de instruire organizate centralizat cât și prin activități punctuale, dezbateri 

de caz sau participarea la cursuri organizate de instituții cu atribuții în domeniu. 

➢ Actualizare permanentă a mapei profesionale a fiecărui lucrător, cu acte normative de 

referință, metodologii, dispoziții, etc. 

➢ Avizierul instituției a fost actualizat, ori de câte ori a fost necesar; 

➢ Urmărirea rezolvării operative şi legale a tuturor solicitărilor adresate serviciului 

(solicitări date conform Regulamentului nr. 679/2016, petiţii, solicitări de informaţii de interes public 

etc.); 

Nu s-a asigurat controlul activităților tuturor celor 7 servicii publice comunitare locale de evidență 

a persoanelor și a 51 structuri de stare civilă, personalul de evidență a persoanelor și de stare civilă 

datorită  instituirii stării de alertă la nivelul național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor 

în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS –CoV 2. Acestea au fost suspendate  

începând cu data de 15.03.2020 în conformitate cu Radiogramele D.E.P.A.B.D. Bucuresti  

nr.3297442/12.03.2020 și 3214155/15.05.2020 și cu și Dispozițiile nr. 11/18.03.2020 și nr. 

17/25.05.2020 emise de Directorul D.P.C.J.E.P. Tulcea. 

➢ măsurile intreprinse cu privire la necesitatea majorării numărului de posturi aferent 

structurii organizatorice, la nivel de direcție, având în vedere volumul mare de lucrări și alte activități 

pe care instituția noastră le desfășoară, nu au dus la un rezultat mulțumitor instituției noastre. 

➢ Pentru o îmbunătățire a activității serviciilor publice comunitare locale de evidență a 

persoanelor de pe raza de competență instituția s-a implicat temeinic prin aducerea la cunoștință a 

autorităților locale în subordinea cărora funcționează serviciile de evidență a aspectelor constatate în 

urma controalelor desfășurate și măsurile de soluționare a neconformităților, cât și măsuri de 

îmbunătățire a abilităților angajaților pentru îndeplinirea într-un mod mai eficient a atribuțiilor date 

prin lege. De asemenea eforturile au fost concentrate spre o implicare mai accentuată a autorităților 

locale în sprijinirea serviciilor și ofițerilor de stare civilă cu toate resursele necesare satisfacerii 

cerințelor cetățenilor. 

➢ Participarea la ședințele Consiliului Județean Tulcea și Prefectura Tulcea, urmare a 

organizării și desfășurării  alegerilor locale și alegerile pentru senat și camera deputaților din anul 

2020. 

In cele ce urmează vom prezenta pe larg activitatea desfășurată în anul 2020, de către fiecare 

compartiment din cadrul direcției: 

 

 

II. COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI INFORMATICĂ 

 

 

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ  A  PERSOANELOR ȘI INFORMATICĂ 

 

Activitatea Compartimentul de Evidență a Persoanelor și Informatică din cadrul D.P.C.J.E.P. 

Tulcea s-a desfășurat în anul 2020 cu respectarea legislației în vigoare și a radiogramelor 

/instrucțiunilor/ metodologiilor D.E.P.A.B.D. 

      Cadrul legal în care s-a desfășurat activitatea este definit de prevederile O.U.G. nr.97/2005 

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, H.G. 

nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale 

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români și Regulamentul 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene. 
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  În consecință, față de cele de mai sus, în coroborare cu prevederilor Metodologiei 

D.E.P.A.B.D. nr. 26 din 13.12.2018  privind întocmirea documentelor pe linie de management, 

organizarea activității de evidență a persoanelor și de stare civilă și monitorizarea indicatorilor 

specifici care se transmit, periodic, la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor 

de Date, București și Graficul privind planificarea controalelor metodologice pe linie de evidență a 

persoanelor cu nr. 1737/06.01.2020 al D.P.C.J.E.P Tulcea, la nivelul județului Tulcea, în anul 2020 nu 

s-au desfășurat în totalitate activități de control la serviciile publice comunitare locale de evidență a 

persoanelor aflate în coordonare,  datorită  instituirii stării de alertă la nivelul național și a măsurilor de 

prevenire și control a infecțiilor în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS –CoV 

2. Au fost întocmite conform Metodologiei D.E.P.A.B.D. nr. 26/2018, privind întocmirea 

documentelor pe linie de management, organizarea activității de evidență a persoanelor și de stare 

civilă și monitorizarea indicatorilor specifici care se transmit periodic, la Direcția pentru Evidența 

Persoanelor și Admisitrarea Bazelor de Date: 

-  Sunt întocmite  de către responsabilulul de compartiment Planurile  de activități, aprobate de 

șeful ierarhic superior. 

-  Sunt întocmite de către responsabilul de compartiment Analizele de evaluare a activităților 

Compatimentului de Evidență a Persoanelor și Informatică. 

- Situația indicatorilor, a fost întocmită și transmisă în mod informatic la D.E.P.A.B.D. zilnic. 

- Statistica activității de evidență a persoanelor (Anexa nr.1 la Metodologia 26/13.12.2018), ce 

cuprinde indicatorii realizați într-o lună calendaristică,  a fost întocmită, centralizată la nivelul 

județului Tulcea și transmisă în sistem informatic la D.E.P.A.B.D. lunar. 

- Situația ce cuprinde centralizatorul de inventariere a rebuturilor la nivelul județului Tulcea, a 

fost întocmită și transmisă lunar astfel: un exemplar la D.E.P.A.B.D. și un exemplar la C.J.A.B.D.E.P. 

Tulcea. 

-  Analiza activității desfășurate de către serviciile publice comunitare locale de pe raza județului 

pe linia punerii în legalitate ce acte de stare civilă a cetățenilor de etnie romă, a fost întocmită și 

transmisă lunar la D.E.P.A.B.D. și la Instituția Prefectului Județ Tulcea. 

- Sinteza activităților desfășurate pe linia stabilirii domiciliului în România a cetățenilor originari 

din Republica Moldova a fost centralizată conform Planului de măsuri nr.3499060/03.06.2019   și 

transmisă lunar la D.E.P.A.B.D., în sistem informatic. 

- Analiza activității de punere în legalitate cu acte de stare civilă și de identitate a persoanelor 

asistate în unitățile sanitare și de protecție socială, centre maternale, minori și majori ( Anexa nr.6 din 

Metodologia 26/13.12.2018) a fost centralizată și transmisă la D.E.P.A.B.D., în sistem informatic. 

În primul trimestru al anului 2020 Comisia de control din cadrul Compartimentului de Evidență a 

Persoanelor Tulcea, a efectuat 1 control metodologic pe linie de evidență a persoanelor la S.P.C.L.E.P. 

Luncavița în data de 04.03.2020, în urma căruia a fost întocmită Nota de Constatare și ulterior 

Raportul de control.  

Începând cu data de 15.03.2020, controalele metodologice pe  linie de evidență a persoanelor la 

serviciile publice comunitare locale pentru anul 2020 au fost suspendate, cf.cu Radiogramele 

D.E.P.A.B.D. nr.3297442/12.03.2020 și 3214155/15.05.2020 cu instituirea stării de alertă la nivelul 

național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor în contextul situației epidemiologice 

generate de virusul SARS –CoV 2 și Dispozițiile nr. 11/18.03.2020 și nr. 17/25.05.2020 emise de 

Directorul D.P.C.J.E.P. Tulcea. 

         Din activitatea de îndrumare, sprijin şi control desfăşurată în cursul semestrului I/2020, au 

rezultat următoarele aspecte: 

I. Pe linia activității de management 
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A. DEFICIENȚE 

 

➢ Nu au fost identificate deficiențe. 

 

B. Realizările S.P.C.L.E.P. LUNCAVIȚA 

a) Există grafic privind planificarea zilnică a lucrătorilor la ghiseu care 

desfășoară activități de lucru cu pubicul 

b)  Există mape individuale și documentare cu actele normative, actualizate și 

radiogramele DEPABD care au fost prelucrate de către lucrători. 

c) Au fost întocmite la timp sintezele, raportările prevăzute în Metodologia 

DEPABD. Nr. 26/13.12.2018 

d) Au fost întocmite evaluările activităților desfășurate pe perioada pentru care 

se întocmește planul de activități. 

e) Au fost intocmite registrele specifice desfășurării activităților pe linie de 

evidență a persoanelor. 

f) Au fost emise acte administrative cu privire la desemnarea persoanei care 

înlocuiește coordonatorul/șeful serviciului local pentru evidența persoanelor. 

g) Au fost întocmite/actualizate fișele de post pentru lucrătorii de evidență a 

persoanelor 

h) Au fost emise acte admiistrative pentru alocarea secvenței de numere de 

înregistrare utilizate pentru registrele înregistrate la începutul anului. 

II. PE LINIA ACTIVITĂȚII CU PUBLICUL  

A. DEFICIENȚE 

- Nu au fost identificate deficiențe. 

B. Realizări  

a) Respectă programul de lucru cu publicul care este întocmit potrivit dispozițiilor H.G. nr. 

1723/2004, respectiv o zi pe săptămână (luni) cu program prelungit până la orele 18.30 

b) Avizierul este completat corespunzător și actualizat cu : 

- Informații cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 

- Programul de lucru al serviciului, programul de audiențe al șefului serviciului, al 

persoanelor de conducere din cadrul primăriei, peroanelor de conducere din cadrul 

DPCJEP Tulcea, datele de contact ale DPCJEP Tulcea și DEPABD. București. 

- Informațiile necesare referitoare la evidența persoanelor 

- Lucrătorii serviciului poarta ecusoane de reprezentare 

- Punctele de lucru cu publicul sunt organizate în locuri ușor accesibile 

- Spațiile destinate activității cu publicul sunt amenajate corespunzător, fără ghișee 

opace, cu iluminare suficientă și condiții civilizate de lucru. 
➢     În cadrul acțiunii de control la SPCLEP Luncavița s-a verificat modul de îndeplinire a 

măsurilor trasate la activitățile de control  cât și modul de soluționare a cererilor pentru eliberarea 

actelor de identitate pe perioada verificată. 

III. Pe linia cunoașterii, aplicării și respectării prevederilor legale specifice activității de 

eliberare a actelor de identitate 

A. DEFICIENȚE 

- Nu au fost identificate deficiențe. 

B. Realizări 
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Au fost respectate reglementările legale referitoare la toate celelalte cazuri (care nu au fost 

menționate în secțiunea deficiențe) în care solicitanții sunt îndreptățiți să solicite eliberarea unui nou 

act de identitate, precum: 

a) Completare, înregistrare şi soluţionare a cererilor de eliberare a cărţilor de identitate, conform 

prevederilor de la art. 19 alin. (1) din O.U.G. nr. 97/2005 actualizată, coroborate cu art. 50 din Anexa 

la H.G. 1375/2006. 

b) Primirea și soluționarea cererilor de eliberare a actelor de identitate ca urmare a schimbării 

domiciliului din străinătate în România sau a dobândirii cetățeniei române 

c) Soluţionarea cererilor  pentru eliberarea actului de identitate, solicitate prin procură specială   

d) Soluţionarea cererilor pentru eliberarea cărţilor de identitate provizorii, în cazurile prevăzute de 

lege: 

e) Soluționarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor aflate în arestul 

poliției, ori în penitenciare sau centre de reeducare. 
f) Soluționarea cererilor pentru înscrierea mențiunilor de stabilire a reședinței în actele de 

identitate. 

g) Soluționarea cererilor privind eliberarea actelor de identitate minorilor care se găsesc internați, 

în condițiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistență socială sau 

sunt dați în plasament unor persoane fizice sau juridice. 

h) Primirea şi soluţionarea cererilor de eliberare a primului act de identitate la împlinirea vârstei 

de 14 ani și după împlinirea vârstei de 18 ani 

i) Recuperarea cărţilor de identitate provizorii şi modul de distrugere a actelor de identitate, 

conform art. 81 – 82 din HG 1375/2006 

j) Soluționarea cererilor de eliberare a actelor de identitate într-un termen mai scurt decât cel 

stabilit la nivelul spclep-ului. 
 

     IV. Pe linia actualizării Registrului Național de Evidență a Persoanelor 

A. Deficiențe  

- Nu au fost identificate deficiențe. 
B. REALIZĂRI 

➢ Este actualizat corespunzător Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu 

mențiunile de deces, comunicări de naștere, comunicări de modificări intervenite în 

statutul civil al persoanei, precum și comunicările C.R.D.S.  

➢ Sunt  preluate corect în S.N.I.E.P. datele privind nașterea, decesul și 

modificările întervenite în statutul civil al persoanei. Au fost preluați la adresa de 

domiciliu/reședință a părinților, copiii minori menționați în cererea de eliberare a actului 

de identitate a solicitantului, conform art. 17 lit. a din anexa la HG nr. 1375/2006. 
 

 Pe linia furnizării datelor cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor . 

Au fost verificate solicitări privind furnizarea de date cu caracter personal şi s-a constatat 

respectarea prevederilor legale de la art. 11 din O.U.G. Nr. 97/2005, și a Regulamentului (U.E.) 

nr.2016/679 al Parlamentului European și Consiliul Uniunii Europene. 

Astfel s-a reținut faptul că solicitările au fost formulate atât de persoane fizice, persoane 

juridice de drept privat cât și de autorități și instituții publice. 
 

 

VI. Pe linia activității privind arhivarea documentelor de la nivelul S.P.C.L.E.P-ului 

A. DEFICIENȚE 

- Nu au fost identificate deficiențe. 

B. Nomenclatorul arhivistic al SPCLEP. Luncavița a fost aprobat, având la bază adresa 

Biroului Județean Tulcea a Arhivelor Naționale nr. BJANTL – 248-U/25.05.2018. 
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- Au fost arhivate toate documentele din anii 2018-2019 la nivelul spclep-ului controlat. 

 

➢  În urma activităților de control, s-a întocmit raport de control cu măsuri concrete de remediere 

a deficiențelor și cu termene de rezolvare dar și îndrumare pentru îmbunătățirea activității.     

➢  Un exemplar al acestui raport s-a adus la cunoștință autorității locale în subordinea căruia 

funcționează serviciul local  de evidență. 

➢ Acolo unde situația a permis, de cele mai multe ori,  deficiențele constatate au fost remediate 

pe loc de către personalul structurii județene de evidență a persoanelor împreună cu lucrătorii structurii 

locale controlate. 

➢ Raportul de control întocmit în urma activitățiii de control la serviciul local a cuprins măsuri 

concrete pentru remedierea tuturor deficiențelor constatate, precum și pentru îmbunătățirea activității , 

cu termen de soluționare.  

➢ /Pe parcursul anului 2020  personalul Direcției Publice Comunitare Județene pentru Evidența 

Persoanelor a asigurat îndrumarea metodologică de specialitate la solicitarea serviciilor publice 

comunitare locale de evidență a persoanelor, telefonic, email, prin corespondeță sau prin orice alte 

mijloace. 

➢ Asigurarea îndrumării și coordonării de specialitate reprezintă un atribut fundamental al 

structurii județene, îndeplinirea lui făcându-se permanent , asigurându-se răspunsuri detaliate și strict 

pe legislația în vigoare.   

 

 
 

RESTANȚIERI 

 

În data de 18.03.2020 Compartimentul Județean de Admnistrare a Bazelor de Date Tulcea, a 

transmis prin adresa nr. 3.542.198/18.03.2020 listele cu persoanele care figurează în R.N.E.P. cu 

domiciliul în România și care dețin act de identitate cu termenul de valabilitate expirat la data de 

31.12.2019, respectiv listele privind persoanele cu vârsta de peste 14 ani care figurează în R.N.E.P. cu 

domiciliul în România și care nu au solicitat eliberarea primului act de identitate până la data de 

31.12.2019. 

        La data de 08.01.2021 D.P.C.J.E.P. Tulcea a finalizat verificarea pentru toate cele 1610 

persoane. A fost clarificată situația, astfel încât a fost actualizat R.N.E.P.-ul pentru 491 de 

persoane dintre care: pentru 460 persoane s-a eliberat act de identitate, pentru  4 persoane a 

fost actualizat  decesul și 27 persoane au dobândit statutul de CRDS. 

       Pentru 1119 de persoane s-au efectuat mențiuni în modulul ”Informații asociate 

persoanei”, dintre care: 705 restanțieri plecați în străinătate, 99 restanțieri plecați la altă adresă, 

4 restanțieri posibil decedați, 9 restanțieri arestați, 70 restanțieri necunoscuți la adresă, 13 

restanțieri adresă inexistentă și 219 restanțieri invitați. 
 

Activitati desfasurate in vederea implementarii prevederilor H.G.nr. 1221 din 2012 pentru 

aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor români aparținând 

minorității romilor pentru perioada 2012-2020. 

În vederea implementarii prevederilor H.G. nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului 

României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2017-2020, 

responsabilul pe această linie, a participat la toate lucrările Grupului mixt de lucru organizat la nivelul 

Instituției Prefectului Județului Tulcea.  

Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenta a Persoanelor din judetul Tulcea, în anul 

2020,  au  pus in legalitate pe linie de evidență, un numar de 474 persoane de etnie romă. 
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➢ Efectuarea de verificări și soluționarea în termen a tuturor lucrărilor, pe linie de evidență 

a persoanelor primite de la intituții ale statului și persoane fizice 

 

     -  In anul 2020 au fost înregistrate și soluționate un număr de 526 de adrese ce cuprind solicitări de 

furnizări de date conform Regulametului (U.E.) nr. 679/2016 al Parlamentului European și  Consiliul 

Uniunii Europene. 

-  Au fost întocmite lunar situații conform Producerii de lucru privind rezolvarea neconcordanțelor 

rezultate în urma testelor de coerență între baza de date centrală de pașapoarte și baza de date centrală 

de evidență a persoanelor și transmisă la Serviciul Public Comunitar Pentru Eliberarera Pașapoartelor 

Simple Tulcea, astfel au fost actualizate în R.N.E.P. 192 de persoane, în anul 2020. 

    Activități pe linie de informatică 

- În anul 2020 au fost înregistrate un număr 5277 de verificări în Registrul Național de Evidență 

a Persoanelor. 

- Portalul FTP a fost verificat zilnic de către funcționarii Compartimentului de Evidență a 

Persoanelor și Informatică, au fost listate dispozițiile, instrucțiunile și radiogramele primite de la 

D.E.P.A.B.D.. au fost întocmite adrese și înaintate ulterior serviciilor publice comunitare locale de 

evidență a persoanelor din județul Tulcea.  

- Au fost listate de pe adresa de e-mail http://mail.crds.mai.intranet un număr de 1294 de 

comunicări primite de la Serviciul Pașapoarte Tulcea în anul 2020. 
 

 

 Principala activitate a serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor în anul 

2020, respectiv cea de actualizare a R.N.E.P. s-a concretizat în:    

 

   Eliberarea unui număr de 22960, din care:  

- Pentru prima dată, 1927 cărți de identitate 

- Pentru prima dată, persoane peste 18 ani, 26 cărți de identitate 

- La expirare 10536 cărți de identitate 

- La schimbarea rangului/denumirii localității/străzii sau renumerotare – 1330 cărți de identitate 

- La schimbarea domiciliului  4640 cărți de identitate. 

- La pierdere, furt, deteriorare 1711 cărți de identitate. 

- La schimbarea datelor de stare civilă 1029 cărți de identitate. 

- Prin procură specială 521 cărți de identitate. 

- Alte cazuri 1239 

- La resedinta -1 

 

Eliberarea unui număr de 2844 cărți de identitate provizorii, din care: 

- Pentru lipsă dovadă domiciliu – 1162, cărți de identitate provizorii 

- Pentru lipsă certificat stare civilă 1102 cărți de identitate provizorii 

- Pentru lipsă hot. Div. 164.  cărți de identitate provizorii 

- Pentru lipsă locuință 38. cărți de identitate provizorii 

- Pentru CRDS cu reședința în România 13  cărți de identitate provizorii  

- Prin procură specială  5 cărți de identitate provizorii 

 

Un total de 2953 mențiuni privind stabilirea reședinței, din care : 

- In aceași localitate cu cea de domiciliu, 309 mențiuni 

http://mail.crds.mai.intranet/
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- În altă localitate decât cea de domiciliu, 2644 mențiuni                  

 

 

   III. ACTIVITATI PE LINIE DE STARE CIVILĂ 

 

               În cursul anului 2020, Direcţia Publică Comunitară Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanelor Tulcea a îndrumat, coordonat şi controlat activitatea de stare civilă desfăşurată la 

primăriile din judeţ, urmărindu-se modul în care ofiţerii de stare civilă îşi îndeplinesc atribuţiile ce le 

revin, potrivit Legii nr.119/1996, republicată, a Metodologiei de aplicare unitară a dispoziţiilor în 

materie de stare civilă aprobată prin H.G.64/2011 şi a Radiogramelor şi instrucţiunilor D.E.P.A.B.D. 

Bucureşti. 

     Au existat aceleaşi preocupări pe linia aplicării prevederilor legale în vigoare, privind actele 

de stare civilă, modul de gestionare al certificatelor de stare civilă, de înscriere a menţiunilor şi 

comunicării acestora. 

         Activitatea  de îndrumare şi control desfăşurată în cursul anului 2020 s-a materializat într-

un nr. de 8 controale la primării, din care: un nr. de 3 la oraşe şi un nr. de 5 efectuate la comune, 

obiectivele principale constituindu-le urmărirea modului în care sunt administrate gestiunile, cum sunt 

evidenţiate certificatele şi extrasele multilingve de stare civilă, operarea şi comunicarea menţiunilor la 

Serviciile Publice Comunitare Locale, la alte primării şi la exemplarul II, asigurarea securităţii 

documentelor, gestionarea şi atribuirea corectă a codurilor numerice personale. 

 Menționăm faptul că, efectuarea controalelor privind gestiunea și activitatea de stare civilă s-a 

desfășurat conform Graficului nr.1738/06.01.2020, aprobat de Consiliul Județean Tulcea, care 

cuprinde un  nr. total de 51 (cincizeci și unu) UAT- uri de verificat, arondate județului Tulcea. 

 

Menționăm faptul că, activitatea privind controalele în județ pe linie de stare civilă  a fost 

suspendată, în contextul instituirii stării de urgență, ulterior de alertă pe teritoriul României pentru 

aplicarea măsurilor de combatere a infectării cu COVID-19, măsuri și recomandări transmise prin 

Radiograma D.E.P.A.B.D. nr.3297442/12.03.2020 și nr. 3214155/15.05.2020 și cf. Dispozițiilor 

directorului nr. 11/18.03.2020 și nr. 17/25.05.2020. 

 

              Astfel, în cursul anului  2020, au fost înregistrate un nr. total de 5,167 de acte, din care: 

1,365 acte de naştere, 768 acte de căsătorie şi 3034 acte de deces.  

              În baza actelor întocmite şi a solicitărilor la cerere şi prin adresă D.E.P.A.B.D și de la 

alte primării au fost eliberate un nr. total de 9.424 certificate de stare civilă, din care: 4.305 

certificate de naştere, 1.493 certificate de căsătorie şi 3.626 certificate de deces, 166 extrase 

multilingve, din care: 125 de naștere, 38 de căsătorie și 3 de deces și 2 formulare standard, unul de 

naștere și unul de căsătorie. 

  În aceasta perioadă la nivelul judeţului Tulcea au fost: 

✓ transcrise pe baza certificatelor/extraselor multilingve emise de autorităţile străine un 

nr.total de 358 acte de stare civilă din care: 272 acte de naştere, 63 acte de căsătorie, 23 acte de 

deces;  

✓ constituite 16 dosare de schimbare de nume şi prenume pe cale administrativă; 

✓  avizate un nr. total de 64 dosare de rectificare, din care: 42 rectificări acte de naştere, 

18 rectificări acte de căsătorie şi 4 dosare rectificare acte de deces; 

✓ au fost încheiate un nr. de 15 acte de căsătorie cu cetăţeni străini; 

✓  au fost alocate 34 de numere certificate de divorț pe cale administrativă din 

Registrul unic la solicitarea primăriilor; 

✓  avizate un nr. de 13 dosare de înregistrare tardivă a nașterii în conformitate cu 

prevederile Hotărârii nr.801/2016. 
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            Potrivit dispoziţiilor legale în materie, ofiţerii de stare civilă delegaţi au operat pe actele 

de stare civilă aflate în păstrare, un nr. total de 10.039 de menţiuni ca urmare a modificărilor 

intervenite în statutul civil al persoanelor, trimise la Compartimentul de Stare Civilă din cadrul 

D.P.C.J.E.P. Tulcea, spre operare pe marginea actele din registrele exemplarele II, menţiuni care au 

fost aplicate la zi în procent de 100% , fără restanțe. 

 

            II. Constatări în urma controalelor efectuate şi modul de soluţionare a neregulilor şi 

deficienţelor constatate 

Din activitatea de îndrumare, sprijin şi control desfăşurată, privind respectarea şi îndeplinirea 

atribuţiilor ce le revin ofiţerilor de stare civilă delegaţi urmare controalelor desfășurate pe linie de stare 

civilă s-au constatat deficiențe după cum urmează:  

✓ Ofițerul delegat cu atribuții de stare civilă din cadrul Primăriei comunei Sarichioi nu a 

constituit documentația privind rectificarea rubricii locul nașterii (act de adopție) din AN:1/2019 în 

registrele de născuți ex.I și II privind pe minora F. S.-M., măsură trasată în procesul-verbal de control 

anterior (2019), între timp actul a fost rectificat (02.04.2020) cu avizul D.P.C.J.E.P.Tulcea;   

            În cursul anului 2020 au fost întreprinse demersuri privind punerea în legalitate a unui 

nr.de 109 cetățeni de etnie romă.  

 

III. Concluzii 

                   În timpul activităţii de control, membrii comisiei D.P.C.J.E.P.-Tulcea au oferit 

sprijin şi îndrumare ofiţerilor delegaţi cu atribuţii de stare civilă în ceea ce priveşte desfăşurarea 

activităţii pe linie de stare civilă, propuneri şi soluţii în vederea remedierilor deficienţelor constatate. 

                  Menţionăm faptul că nu s-au semnalat cazuri de dispariţie a certificatelor de stare 

civilă şi a extraselor multilingve. Acolo unde a fost cazul, s-a pus în vedere primarilor, să le asigure 

delegaţilor de stare civilă spaţiu corespunzător pentru desfăşurarea activităţii în deplină siguranţă, 

asigurându-se astfel securitatea documentelor şi corectitudinea întocmirii actelor de stare civilă.                        

                 În vederea obţinerii unor rezultate optime pe linie de stare civilă am procedat la 

transmiterea cât mai urgentă a Radiogramelor şi instrucţiunilor D.E.P.A.B.D.-Bucureşti, la dezbaterea 

diferitelor speţe cu caracter specific activității.           

 

IV.  COMPARTIMENT- RELAȚII PUBLICE 

La nivelul D.P.C.J.E.P.TL la începutul anului 2020 ,pentru desfășurarea activității în cadrul 

compartimentului relații publice au fost înregistrate în REGISTRUL UNIC următoarele registre : 

  

                                                                                                                                                     
1 Registru unic RU 239 NR.239- 

NR 339 

2 Registru pentru evidența primirii în audiență RU 240 NR 340- 

NR 389 

3 Registrul pentru evidența petițiilor RU 241 NR 390- 

NR 439 

4 Registrul pentru furnizarea datelor de interes public în  temeiul legii nr 

544/2001 

RU 242 NR 440 

NR 489 

5 Registrul de evidență a documentelor multiplicate RU 243 NR 490- 

NR 539 

6 Registrul de  evidența  a mediilor de stocare nesecrete RU 244 NR 540- 

NR 589 

7 Registrul reclamații administrative și plîngeri în instanță în baza legii 544/2001 RU 245 NR 590- 

NR 639 

8 Registru sugestii și reclamații RU 246 NR 640- 

NR 689 
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9 Registrul pentru furnizarea datelor ce intră sub incidența Regulamentului 

European 679/2016 al Parlamentului European și al Uniunii Europene 

RU 247 NR 690- 

NR 1689 

1

0 

Registrul corespondență ordinară RU 248 NR 1690- 

NR 13689 

1

1 

Condica predare lucrări către alte instituții VOL I RU 249  

1

2 

Condica predare lucrari în cadrul compartimentelor VOL I RU 250  

1

3 

Registru borderouri POSTA MILITARĂ RU 251  

1

4 

Registru borderouri POSTA CIVILĂ RU 252  

1

5 

Registru dosare S.N.C.A. RU 253 NR 24690-

NR    24739 

1

6 

Registru înregistrări NAȘTERI TARDIVE RU 254 NR  24740- 

NR  24789 

 

 

Au fost înregistrate  toate documentele, solicitările, primite de la persoane juridice, persoane 

fizice și din partea autorităților și instituțiilor publice cât și documentele întocmite în cadrul instituției 

astfel: 

 

➢ REGISTRUL PENTRU FURNIZAREA DATELOR CE INTRĂ SUB 

INCIDENȚA REGULAMENTULUI  679/2016 

Pe anul 2020  au fost înregistrate un nr de  526 solicitări astfel: 

 
 

 SOLICITANT 

NR TOTAL DE SOLICITĂRI 

 526 

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE 5 

ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIA M-ȚII MĂCINULUI 2 

AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE PLĂȚI SOCIALE 4 

ALTE INSTITUȚII 2 

BIROURI AVOCATURĂ 5 

BIROURILE  EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI 10 

BIROURI NOTARIALE SOLICITĂRI DATE  12 

CONSILIUL JUDEȚEAN  1 

CABINET DE INSOLVENȚĂ 1 

CASA DE ASIGURĂRI 1 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ - 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI 214 

OCOLUL SILVIC 2 

PETENȚI SOLICITARE CERTIFICAT DOMICILUI-RNEP 42 

PETENȚI SOLICITARE DATE IDENTIFICARE 6 

PRIMARII 6 

ROMSILVA 2 

SERVICIUL  IMPOZITE ȘI TAXE 130 

SPITALUL JUDEȚEAN 81 

 

 

 

➢ REGISTRUL ORDINAR 

Pe anul 2020 pentru acest registru s-au folosit 8.844de numere pentru înregistrare  astfel: 
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Comunicări de mențiuni  privind  actele de stare civilă 9803 

CJABDEP  TULCEA  înaintare cnp-uri  atribuite 19 

D.E.P.A.B.D.BUC   înștiințări decese ale cetățenilor români în afara 

teritoriul României 

19 

D.E.P.A.B.D.BUC solicitări de certificate nastere/extrase/anexe 28 

D.E.P.A.B.D.BUC.solicitări emitere C.I. ptr minorii din afara țării 

 

31 

DEPABD  transmitere pentru petenți a  certificatelor  de  atestare  a 

domicilui  în  R.N.E.P. 

40 

DEPABD înștiințări crds-isti+ ci recuperate 84 

DEPABD răspunsuri privind înscrierile de mențiuni pe actele de stare civilă 49 

DISPOZIȚII ptr rectificările actelor de stare civilă primite de la primării 44 

Înaintare certificate de divorț din partea Birourilor notariale 122 

Judecatorii-  transmitere    de sentințe 244 

SERVICIILE DE PASAPOARTE  înstiintari  neconcordante  între 

D.G.PAȘAPOARTE   ȘI  D.E.P.A.B.D. 

188 

Primării solicitari materiale de stare civilă 114 

Procese verbale predare –primire REGISTRE DE STARE CIVILĂ 32 

SERVICIILE DE PASAPOARTE - înstiintare CRDS –IȘTI 1294 

Răspunsuri de la instituții 335 

Radiograme care au fost transmise către SPCLEP-URILE /PRIMĂRIILE 

din județ 

194 

Solicitări alocare nr. certificat divorț din registrul unic al certificatelor de 

divorț 

35 

Solicitări extrase 272 

Solicitări înscrieri mențiuni pe actele de stare civilă 43 

Solicitări rectificări pentru actele de stare civilă 72 

Transcrieri pentru actele de stare civilă 412 

 

Celelalte numere din registru, au fost folosite pentru înregistrarea situațiilor 

lunare/trimestriale/semestriale privind activitatea de stare civilă și evidența persoanelor din cadrul 

instituției , cât și din cadrul S.P.C.L.E.P-URILOR de pe raza de competență. 

 Au fost expediate lucrări/răspunsuri către destinatari prin : 

➢ POSTA MILITARĂ         -  un nr.de 180 borderouri 

➢ POSTA CIVILĂ               -  un nr.de 214  borderouri 

➢ CONDICĂ PREDARE     - un nr de 923 lucrări 

 A fost monitorizată în permanență corespondența transmisă pe FTP/FAX/E-MAILL,fiind 

listată,prezentată pentru a fi rezoluționată și repartizată către persoanele desemnate. 

 

➢ REGISTRUL SCHIMBARE NUME PE CALE ADMINISTRATIVĂ 

În acest registru au fost înregistrate 17 solicitări din partea primăriilor,toate fiind soluționate în 

termen. 

➢ REGISTRUL PRIVIND ÎNREGISTRAREA NAȘTERILOR TARDIVE 

In anul 2020 au fost înregistrate 14  solicitări toate fiind soluționate. 

 

➢ REGISTRUL PETIȚII .În  cadrul acestui registru, au fost  înregistrate 5 petitii, solicitările 

fiind soluționate în termen. 

 

➢ REGISTRUL 544. În  cadrul acestui registru au fost inregistrate 6  solicitări ( primite prin 

corespondeta electronica). Toate fiind solutionate. 

 Inventarirea/păstrarea registrelor, borderourilor, condicilor respectă condițiile specifice Legii nr 

16/1996 a Ahivelor Naționale şi nomenclatorului arhivistic întocmit în cadrul instituţiei noastre. 
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V. COMPARTIMENT - RESURSE UMANE, FINANCIAR CONTABIL ȘI ADMINISTRATIV 

 

• RESURSE UMANE 
 

Începând cu luna ianuarie 2020, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, 

reglementarile și regulamentele interne aplicabile domeniului de resurse umane, s-au derulat 

urmatoarele activități: 

- realizarea și aprobarea alocării secvențelor de numere atribuite registrelor din compartimentele 

Secretariat, Evidența Persoanelor și Stare Civilă din cadrul D.P.C.J.E.P Tulcea 

- s-au emis dispozitii pentru a asigura buna desfășursare a activității la nivel D.P.C.J.E.P. Tulcea 

- s-au transmis trimestrial conform O.U.G. 63/2010, situațiile posturilor ocupate și vacante din 

cadrul D.P.C.J.E.P. Tulcea. 

- s-au efectuat rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor 

publici de execuţie pentru anul 2019 și la schimbarea directorului executiv. 

- s-a intocmit documentația pentru acordarea voucherelor de vacanță, s-a emis dispozitie de 

acordare și aprobare a regulamentului și s-au inaintat voucherele personalului D.P.C.J.E.P. Tulcea  

- s-au întocmit pontajele conform prezenței zilnice și a cererilor de concediu, pe baza cărora s-au 

calculat cuantumul sporurilor acordate.  

- s-au realizat statele de plată privind plata personalului bugetar din cadrul D.P.C.J.E.P. Tulcea 

- s-au completat lunar certificatele medicale și s-au depus împreună cu declarația lunară la CASS 

Tulcea în termenele prevăzute de lege 

- s-a completat și transmis prin fax, Institutului Național de Statistică, Ancheta asupra 

căștigurilor salariale, Cercetare Statistică S1- Lunar si Structura câștigurilor salariale 2020 . 

- s-au transmis către ANFP documentele necesare și s-a inregistrat online, lunar situația 

veniturilor la nivel de institiție. 

- s-au centralizat și transmis pontajul și situația nominală a personalului detașat de la M.A.I. 

București, la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor ale județului Tulcea., către 

D.E.P.A.B.D. –București 

- realizarea și aprobarea graficul privind programarea concediilor de odihnă pentru anul 2020. 

- s-au organizat examene cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru ocuparea 

posturilor vacante și pentru promovarea în clasă și în grad profesional a funcționarilor publici care au 

îndeplinit condițiile de participare, după cum urmează: 

 

-  s-au organizat concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de inspector grad 

profesional asistent, compartiment Stare Civilă și de promovare în clasă cu înștiințarea Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici și de avansare în grad de vechime, corespunzator tranșei de vechime 

în muncă, după cum urmează: 
 

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI  

organizate conform O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Funcția 

Număr 

canditați 
Perioada Observații 

1. R.U.F.C.A. 
CONSILIER 

ASISTENT 
1 30.09.2020 

Examen 

promovat 
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CONCURSURI DE RECRUTARE 

organizate conform O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Funcția 

Număr 

canditați 
Perioada Observații 

1. Stare Civilă 
Inspector 

asistent 
1 09.11.2020 

Examen 

promovat 

 

- s-a emis dispoziție privind numirea în funcții publice a candidatului admis în urma concursului 

de recrutare  

- s-a emis dispoziție privind promovarea în clasă a funcționarului public în urma promovării 

examenului 

- s-au emis dispozitii pentru a asigura buna desfășursare a activității la nivel D.P.C.J.E.P. Tulcea, 

în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2. 

- s-a finalizat documentația pentru acordarea voucherelor de vacanță, s-a emis dispozitie de 

acordare și abrobare a regulamentului și s-au inaintat voucherele personalului D.P.C.J.E.P. Tulcea  

- s-au centralizat, înregistrat în registrele speciale și s-au transmis Agenției Naționale de 

Integritate, declarațiile de avere și interes ale funcționarilor publici. 

- s-au întocmit și verificat calculul fișelor fiscale pentru anul 2019 și s-au predat salariaților.  

- lunar și trimestrial s-a transmis catre C.J. – Tulcea, rapoarte privind situația posturilor vacante/ 

ocupate cât și a litigiilor;  

- s-a finalizat documentația pentru acordarea voucherelor de vacanță, s-a emis dispozitie de 

acordare și abrobare a regulamentului și s-au inaintat voucherele personalului D.P.C.J.E.P. Tulcea  

- în funcţie de modificările salariale sau de statul de funcţii ale funcționarilor publici şi ale 

angajaţilor cu contract individual de muncă de la nivelul direcţiei, s-a efectuat transmiterea fisierului 

REVISAL catre I.T.M. –Tulcea, s-a actualizat dosarelor profesionale, fişelor de post, bazei de date 

privind funcţiile şi funcţionarii publici din cadrul D.P.C.J.E.P. – Tulcea. 

- s-au completat și transmis în format electronic, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, 

Agenția Națională de Administrare Fiscală, a Declarației 112 privind obligațiile de plată a 

contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidenta nominală a persoanelor asigurate cât și a 

Declarației M500 – Raportare personal instituții publice. 

- De asemenea, în temeiul art. 11, din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei 

Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, au fost emise un nr. de  dispoziţii ale 

directorului executiv cu privire la: numirea sau modificarea unor comisii la nivel de direcție: comisii 

pentru control, cf procedurilor D.E.P.A.B.D. comisie SCIM, recepția materialelor, disciplină, CFPP, 

responsabili compartimente, etc; 

- completarea ordinelor de deplasare (delegație) conform graficelor de controale avizate anual. 

 

ACHIZIȚII PUBLICE DE BUNURI ȘI SERVICII 

- s-a efectuat achizitii directe și pe SICAP 

- s-a asigurat aprovizionarea D.P.C.J.E.P. Tulcea cu bunurile necesare bunei funcționări  

- s-au incheiat contracte de colaborare pentru linie medicina muncii și s-au efectuat controalele 

medicale obligatorii. 

- s-au încheiat acte aditionale pentru contractele care expirau la 31.12.2019 

- s-a actualizat Planul de achiziții   
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- s-au respectat legile și celelalte acte normative în legătură cu procedurile de achiziții publice  

 

 

• ACTIVITĂȚI PE LINIE FINANCIAR-CONTABILĂ 

 

          Elementul fundamental al activității pe  linie de contabilitate a fost de a asigura incadrarea 

cheltuielilor direcției în limitele bugetare,diminuarea consumurilor și optimizarea folosirii resurselor 

alocate pentru îndeplinirea atribuțiilor legale. 

            Directia Publica Comunitara Judeteana de Evidenta a Persoanelor Tulcea are organizat 

sistemul de contabilitate propriu în conformitate cu Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, a 

OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 

aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare. Acesta asigură înregistrarea cronologică 

şi sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea ordonatorului de credite cu privire la 

execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare, şi întocmeşte contul 

trimestrial si anual de execuţie a bugetului. Înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitate se 

face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, dupa data de întocmire sau de 

intrare în unitate şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice. Operaţiunile contabile sunt evidenţiate în 

contabilitate în perioada corespunzătoare şi sunt înregistrate în conturi în conformitate cu planul de 

conturi pentru institutiile publice. Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal si 

Registrul-inventar Lunar se întocmeşte balanţa de verificare iar sumele înscrise în aceasta sunt 

determinate aritmetic, corect totalizate şi centralizate.  

            Bugetul pe anul 2020 al Direcției de Evidență a Persoanelor Tulcea a fost  aprobat de 

Consiliul Județean Tulcea prin Hotararea nr.15 din 14 februarie 2020, totalizând  1495 mii lei din care 

1200 mii lei pentru cheltuielile de personal, 280 mii lei cheltuieli materiale, 14 mii lei cheltuieli de 

capital și 1 mie lei alte cheltuieli .  

În anul 2020 Bugetul de venituri si cheltuieli a suferit modificari prin doua rectificari de buget 

prin Hotararea nr.120 din 18 septembrie 2020 si Hotararea nr.141 din 27 noiembrie 2020  .In urma 

rectificarii bugetul de venituri si cheltuieli totalizeaza 1495 mii lei din care 1148 mii lei pentru 

cheltuieli de personal, 332 mii lei cheltuieli materiale , 34 mii lei cheltuieli de capital, 1 mie lei alte 

cheltuieli si 85.01.01 -20 mii lei . 

Pe primul semestru, bugetul se prezintă astfel :  cheltuieli de personal 652500 lei, bunuri și 

servicii 206000lei, alte cheltuieli 1000 lei și cheltuieli de capital 14000 lei. Pe sem. I. S- au efectuat 

plăți în valoare de 614907.65 lei din care 526687 lei s-au efectuat la personal, 108777.83 lei la 

cheltuieli ptr materiale, alte cheltuieli 427 lei, plăți efectuate în anii precedenți și recuperați în anul 

curent în sumă de -20984.18.  

 Al doilea semestru totalizează un buget in sumă de 621.5 mii lei, din care 495.5 mii lei cheltuieli 

de personal , 126 mii lei cheltuieli bunuri si servicii , 20 mii lei cheltuieli de capital  si la articolul 

85.01.01 -20 mii lei. 

           Pe sem II s-au efectuat plăți în valoare de 802004.27 lei din care 582192 lei la cheltuieli 

de personal,  186993.03 lei la cheltuieli materiale , 33289 lei cheltuieli de capital si  85.01.01 -469.76 

lei . Cheltuielile s-au efectuat cu respectarea legislației în vigoare , conducerea direcției asigurând 

continuitatea activității și îndeplinirea atribuțiilor direcției fără a se depăși bugetul planificat . 

Activitatea de profil s-a realizat sub coordonarea directă a structurii specializate din cadrul Consiliului 

Județean Tulcea. 

           Situatiile finaciare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr 

82/1991 ,cu modificarile si completarile ulterioare. 
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           Situaţiile financiare anuale se compun din:  Bilanţ,•  Contul de rezultat patrimonial,•  

Situaţia fluxurilor de trezorerie,•  Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor,•  

Conturile de execuţie bugetară•  Anexe la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note 

explicative .• Situaţiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului 

aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum si a execuţiei bugetului de 

venituri şi cheltuieli la finele anului şi constitute un tot unitar. Situaţiile financiare anuale se întocmesc 

pe modelele aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice privind întocmirea, semnarea, 

depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare. Se semnează de către 

ordonatorul terţiar de credite şi de conducătorul compartimentului financiar contabil. 

   

ADMINISTRATIV 

Nr. 
crt. 

Principalele activități din perioada   01.07.2020 – 31.12.2020 

1.  
Distribuire materiale către: - angajații D.P.C.J.E.P., materiale Stare Civilă - Primării și materiale 
Evidența Persoanelor - S.P.C.L.E.P. – Zilnic.  

2.  
Verificări instalații speciale – verificarea instalației de avertizare incendiu și a celei de efracție 
arhive – Zilnic. 

3.  
Verificări la instalațiile curente – Verificarea instalațiilor: de apă potabilă, încălzire, gaze și 
generator electric. – Zilnic.  

4.  
Colectare deșeuri – colectare deșeuri de Hârtie, Plastic și Metal rezultate în instituția noastră – 
Zilnic.  

5.  
Activități în cadrul arhivei de ZI – Primit, predat și preluat dosare arhivate de către angajații 
instituției noastre, arhivare birou Administrativ. 

6.  
Activități din cadrul parcului Auto – întocmirea F.A.Z. și a foilor de parcurs pentru 
autovehicolele din dotare. 

7.  
Agenți de pază – instruire, control și îndrumare al agenților de pază care asigură paza 
obiectivului D.P.C.J.E.P. Tulcea. – Lunar. 

8.  
Verificări indexe instalații curente – verificarea index la instalațiile: de apă potabilă, curent 
electric și gaze. – Lunar.  

9.  
Întocmit Bon Consum – întocmirea bonurilor de consum materiale către angajații instituției 
noastre, funcție de referatele existente din lună.  

10.  
Operațiuni în evidența materialelor – întocmit și operat fișele și registrele de evidență a 
materialelor din cadrul D.P.C.J.E.P. – Lunar. 

11.  
Situația materialelor de Stare Civilă în alb – întocmit conform metodologiei D.E.P.A.B.D. a 
situației Certificate, Extrase Multilingve și Registre de Stare Civilă rămase neconsumate la 
sfîrșitul fiecărei luni pe raza jud. Tulcea. 

12.  
Situația materialelor de Evidența Persoanelor – întocmit conform metodologiei D.E.P.A.B.D. a 
situației Carnetelor de Identitate Provizorii neutilizate la sfîrșitul fiecărei luni în cadrul 
D.P.C.j.E.P. și S.P.C.L.E.P. de pe raza jud. Tulcea.  

13.  
Instructajul de Protecție a Muncii – instructaj periodic de protecție a muncii și PSI cu angajații 
D.P.C.J.E.P. Tulcea. – Trimestrial. 

14.  
Activități din cadrul parcului Auto – Mișcarea autovehicolelor din dotarea instituției noastre  
s-a executat conform planificărilor de control – îndrumare, cercetare la diferite adrese din 
municipiul și localitățile de pe raza jud. Tulcea. 

15.  Activități din cadrul parcului Auto – Înlocuit roți Vară -Iarnă în service din mun Tulcea. 
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16.  
Lucrări de reparație cu mijloacele instituției – Înlocuit becuri și tuburi Fluorescente în 
birouri,holuri și iluminat exterior. 

17.  Introdus în evidența de patrimoniu al D.P.C.J.E.P.(mijloace fixe și obiecte de inventar)  

18.  Lucrări de reparație Exterioare, reparat scări acces în instituție și peretele de protecție.  

19.  Achiziții de materiale - Întocmit documente pentru Materialele Igienico-Sanitare și Curățenie.                                    

20.  Achiziții de materiale - Întocmit documente pentru Materialele furnituri de birou.                   

21.  Achiziții de materiale - Întocmit documente pentru Materialele necesare  parcului auto.                   

22.  Achiziții de materiale - Întocmit documente pentru Materiale Tehnice.  

23.  Achiziții de materiale - Întocmit documente pentru Reparații Tehnică Electronică de Calcul. 

24.  Achiziții de materiale - Întocmit documente pentru Tipizate prin tipografiere.                   

25.  Achiziții de materiale - Întocmit documente pentru Materiale de protecție COVID 19. 

26.  
Achiziții materiale – Întocmit documente pentru achiziționarea de B.V.C.A. (50lei / filă) 
necesare parcului auto din instituția noastră. 

27.  
Refăcut stocul de materiale cu regim special – Asigurarea de materiale tipizate cu regim 
special, Tranșa II - a și listelor codurilor numerice personale pentru anul 2021, necesare 
primăriilor și S.P.C.L.E.P.- urilor de pe raza județului Tulcea. 

28.  Reparat instalație Avertizare Incendiu – reparat bloc placă de Bază. 

29.  Înlocuit Centrală Termică – care asigură necesarul de climatizare și apă caldă menajeră. 

30.  Reparații Tehnice de Feronerie – Corp A , B și Corp Pază din cadrul D.P.C.J.E.P. Tulcea.   

31.  Reparații Tehnice iluminat 220 V – magazie materiale, arhiva de zi și magazie Beci. 

32.  Lucrări de montaj mobilier – birou Stare Civilă II. 

33.  
Activități din cadrul parcului Auto – reînnoit asigurare RCA Dacia Duster și Dacia Logan 
necesară pentru anul 2020 - 2021 

34.  
Activități din cadrul parcului Auto – reînnoit asigurările CASCO la Dacia Duster și Dacia Logan 
necesare pentru anul 2020 - 2021 

35.  
Activități din cadrul parcului Auto – reînnoit roviniete la Dacia Duster și Dacia Logan necesare 
pentru anul 2020 – 2021 

36.  
Activități din cadrul parcului Auto – Executat revizii și reparații la autoturismele din dotarea 
instituției. 

37.  Reparații Tehnică electronică de calcul –  Instalat Licențe - Microsoft ,Windows și Antivirus. 

38.  
Activități în cadrul arhivei de ZI – selecționarea dosarelor care au depășit termenul de 
păstrare. 

39.  
Activități de inventariere Patrimoniu D.P.C.J.E.P. – S-au inventariat materialele de inventar 
Avctiv și Pasiv mijloace fixe și obiecte de inventar din cadrul instituției.  

  

 

➢ Obiective prioritare propuse  a fi realizate in perioada următoare:  

 

 Propunem să avem în atenție realizarea următoarelor obiective: 

 

• Acordarea unei atenții si seriozități deosebite controalelor efectuate la nivel de evidență si stare 

civilă . 

 În întreaga activitate se urmărește creșterea competenței profesionale a lucrătorilor, a 

randamentului în indeplinirea atribuțiilor de serviciu pentru aplicarea prevederilor actelor normative in 

vigoare. 
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Cu deosebit respect,     

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

 

 

 


