
 

RAPORT ACTIVITATE 

S.P.C.L.E.P. SULINA 

- Anul 2009 – 

 
 

Având rol de interfață între instituție și societatea civilă - reprezentată prin 

cetățean – activitatea lucrătorilor de la ghișeele serviciilor publice comunitare de 

evidență a persoanelor, poate îmbunătăți sau dimpotrivă, deteriora imaginea  

instituției în subordinea căreia funcționează. 

Este știut faptul că actul de identitate este documentul cu care persoana 

poate face dovada identității, a cetățeniei și a domiciliului, document în baza 

căruia pot fi solicitate sau primite anumite drepturi. Existența acestor tipuri de 

documente reprezintă condiția obligatorie pentru accesul la protecția și 

fructificarea drepturilor fundamentale ale fiecărei persoane, respectiv, accesul la 

educație, muncă, sănătate, exercitarea dreptului de vot. 

Începând cu data de 01.01.2007, cartea de identitate a căpătat o nouă 

valență, respectiv aceea de document de călătorie în spațiul Uniunii Europene. 

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului 

Sulina funcţionează în baza H.C.L. Sulina nr.25/2005, serviciul fiind înfiinţat ca 

urmare a reorganizării compartimentului de stare civilă din cadrul aparatului 

propriu al Consiliului Local Sulina. Serviciul local de evidenţa persoanelor, 

funcţionează fără personalitate juridică şi se află în subordinea Consiliului Local 

al oraşului Sulina. Din punct de vedere metodologic, activitatea este îndrumată 

şi controlată de S.P.C.E.P. al judeţului Tulcea şi D.E.P.A.B.D. Bucureşti din 

cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

 

Componentă principală a Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a 

Populaţiei, Registrul naţional de evidenţă a persoanelor reprezintă ansamblul 

datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români, rezultate în urma procesării 

automate, într-o concepţie unitară, în scopul de a cunoaşte numărul, structura 

şi mişcarea populaţiei pe teritoriul României. 

 

Datele culese, înregistrate şi transmise din componenta locală către cea 

judeţeană şi centrală, precum şi procesarea tuturor acestor informaţii, 

materializate în viitoarele acte de identitate, reprezintă activităţi extrem de 

importante atât pentru statul român, cât şi pentru persoanele fizice şi juridice. 
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Prin intermediul activităţii serviciului de evidenţă a persoanelor, pot fi 

atinse două obiective importante: cunoaşterea populaţiei şi a mişcării acesteia pe 

localităţi, dar şi comunicarea de informaţii şi date celor interesaţi. 

 

Activitatea serviciilor de evidenţă a cetăţenilor români este extrem de 

importantă pentru statul român, întrucât prin înregistrările efectuate, fiecare 

cetăţean român este cunoscut şi individualizat încă de la data naşterii.  

Datorită activităţii lucrătorilor din cadrul acestor servicii publice, cu privire la 

actualizarea continuă a bazelor de date, îşi pot desfăşura activitatea în condiţii 

optime o serie de instituții precum:  

� instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii 

publice; 

� instituţii cu atribuţii în domeniul justiţiei; 

� instituţii cu atribuţii în domeniul recuperării creanţelor bugetare; 

� unităţi sanitare şi de protecţie socială; 

� bănci; 

� direcţii de statistică; 

� persoane juridice, 

 

Urmare aplicării de la nivelul fiecărui serviciu local a unor proceduri 

specifice, zilnic, decadal sau lunar, bazele de date sunt actualizate continuu, 

întreținute și menținute în parametri optimi de funcționare. 

Înregistrările efectuate în aceste tipuri speciale de evidență pot: 

� Preveni și combate acțiuni înafara legii; 

� Furniza date importante de stare civilă, domiciliu sau reședință ale 

persoanelor ce încalcă legea; 

� Imaginile existente în baza de date informatizată, precum și fotografiile 

din evidența manuală au un rol extrem de important atunci când o 

persoană este urmărită, dispărută sau găsită și neidentificată. 

 

În sensul prevederilor Legii nr. 677/2001, o altă categorie de beneficiari o 

reprezintă persoanele fizice.   

Datorită complexităţii muncii depusă de lucrătorii acestor servicii, evidenţa 

informatizată poate oferi informaţii complete despre o persoană plecând de la un 
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minim de informaţii furnizat: domiciliu sau nume şi data naşterii sau seria şi nr. 

actului de identitate.  

 

Colaborarea cu lucrătorii posturilor de poliţie Sulina, C.A. Rosetti şi Crişan 

a fost fructuoasă, aceştia oferind un real sprijin legat de înmânarea cărţilor de 

alegător care sunt produse trimestrial spre a fi înmânate tinerilor care au 

împlinit 18 ani, înmânarea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător pentru 

persoanele cărora le-a fost emis un nou act de identitate şi nu s-au putut 

prezenta la ghişeu pentru preluarea acestora (situaţie valabilă pentru unele 

persoane care au domiciliul în localităţile ce aparţin de comunele Crişan şi 

C.A.Rosetti), predarea efectuându-se pe bază de condică, conform prevederilor 

H.G. nr. 1375/04.10.2006, art.51, alin.(2), pct. b. 

 

Conţinutul tuturor radiogramelor transmise de către I.N.E.P. - apariţii  şi 

modificări acte normative, atenţionări diverse, instrucţiuni şi recomandări, 

rapoarte - au fost prelucrate, analizate şi însuşite de lucrătorii serviciului nostru.  

 

Urmare verificărilor efectuate pe Baza de Date Locală Sulina, având ca 

obiectiv reducerea numărului de restanţieri, în cursul anului 2009, 

reprezentantul S.P.C.L.E.P. Sulina a iniţiat şi organizat 4 acţiuni cu staţia 

mobilă în teritoriu. Astfel, în cursul lunilor iulie şi octombrie 2009, lucrătorii 

S.P.C.L.E.P. Sulina s-au deplasat în comunele Crişan şi C.A.Rosetti, staţionând 

în fiecare din localităţile arondate comunelor, respectiv, Mila 23 şi Caraorman, 

precum şi în localităţile Periprava, Sfiştofca, Letea şi Cardon. 

 De asemenea au fost efectuate deplasări la domiciliul solicitanţilor 

netransportabili, în număr de 5 pentru oraşul Sulina şi 2 în cadrul deplasărilor 

în teritoriu, ocazie cu care au fost puse în legalitate 7 persoane. Operaţiunile au 

vizat preluarea documentelor, preluarea imaginii sau obţinerea 

consimţământului găzduitorului. Însumat, numărul persoanelor care au fost 

puse în legalitate în cadrul tuturor acţiunilor se ridică la 114, din care 7 din 

categoria mai-sus menţionată, 71 restanţieri pe linie de evidenţă şi 36 pentru 

diverse alte motive: schimbarea domiciliului, schimbarea numelui, deteriorări 

sau pierderi. 

 

În cursul anului 2009, lucrătorii S.P.C.L.E.P. Sulina s-au confruntat cu 

două situații speciale vizând punerea în legalitate a 2 persoane ce figurau cu 
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domiciliul pe raza de competență a serviciului local. Punctul comun al celor două 

situații l-a reprezentat statutul acestor persoane, respectiv, pacienți internați la 

Spitalul Județean Tulcea. Una dintre persoane nu-și putea declara nou-născutul 

(nesolicitând la timp eliberarea unei noi cărți de identitate ca urmare a 

schimbărilor survenite în statutul civil), cealaltă nu putea fi externată și 

instituționalizată pentru a putea beneficia de servicii medicale, adăpost și hrană, 

întrucât nu deținea act de identitate. Ambele cazuri au fost soluționate în timp 

util, economisindu-se astfel timp și bani prin evitarea unui proces ulterior de 

recunoaștere a paternității, în cazul nou-născutului și instituționalizarea celui de-

al doilea solicitant, având în vedere că acesta nu avea aparținători legali.  

 

Servirea operativă a tuturor cetăţenilor care s-au adresat serviciului 

nostru cu cereri pe linie de evidenţă a fost obiectivul principal formulat, urmărit 

şi atins. 

 

Astfel, în cursul anului 2009, activitatea formaţiunii Sulina este reflectată 

prin intermediul următorilor indicatori de activitate: 

 

� Persoane luate în evidenţă  – 46 din care: 

� la naştere                                                                                        – 46 

� la dobândirea cetăţeniei                                                                   –   0 

� la schimbarea domiciliului din străinătate în România                      –  0 

 

� Cărţi de identitate eliberate – 603 din care: 

� pentru prima dată persoanelor cu vârsta între 14 şi 18 ani              –  79 

� la expirarea termenului de valabilitate                                            –  222 

� la schimbarea numelui/pren.părinţi/data ori loc naştere                 –   39 

� la schimbarea rangului/den.localit/str.sau renum.           -    1 

� la schimbarea domiciliului                                                                – 129 

� în locul celor pierdute                                                                       –   77 

� în locul celor deteriorate/distruse                                                       – 28 

� prin procură specială                                                                          –   7 

� alte cazuri (preschimbări)                                                                  – 125 

                                                                            

� Cărţi de identitate provizorii eliberate – 38, din care: 

� Pentru lipsă dovada domiciliului                                                         –  21 
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� Pentru lipsă certificate stare civilă                                                        – 22 

 

� Cărţi de alegător eliberate                                                           –  490 

� Vize de reşedinţă aplicate  –                                             235, din care: 

� în aceeaşi localitate cu cea de domiciliu                                            –     9 

�  în altă localitate decât cea de  domiciliu                                            – 226 

 

� Schimbări de domiciliu efectuate –                                  128, din care: 

� în aceeaşi localitate                                                                            –  67 

� dintr-o localitate în alta                                                                      –  61 

 

� Persoane verificate în Registrul Local de Evidenţa Persoanelor  – 146, 

din care: 

� pentru M.A.I.                                                                                       – 127 

� pentru alte ministere                                                                           –   11 

� pentru agenţi economici                       -  1 

� pentru persoane fizice                       -  7 

 

Pe tot parcursul anului 2009, lucrătorii S.P.C.L.E.P. Sulina, s-au achitat 

de sarcini în mod corespunzător şi au depus eforturi susţinute care s-au 

materializat în reducerea numărului de restanţieri și creşterea încrederii 

publicului în serviciile publice, fiind înregistrate și soluționate cereri pentru 

eliberarea unui nou act de identitate sau înscrierea mențiunii de reședință în 

actul de identitate pentru un procent de 15% din total populație deservită de 

serviciul local.  

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Insp. Chiriac Florentina 

 

 

 


