Evaluarea activităţ
ilor desfăş
urate de Direcţ
ia Generalăde Paş
apoarte
în anul 2008
Pe parcursul anului 2008, în atenţ
ia Direcţ
iei Generale de Paş
apoarte s-au aflat obiective
importante care au vizat îndeosebi emiterea noului tip de paş
aport electronic cu date biometrice,
coordonarea activită
ţ
ii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea ş
i evidenţ
a paş
apoartelor
simple în vederea aplică
rii unitare a prevederilor legale în materie, diminuarea birocraţ
iei, combaterea
migraţ
iei ilegale în rândul cetă
ţ
enilor români.
În ceea ce priveş
te emiterea paş
aportului electronic, la data de 24 iunie 2008 a intrat în
vigoare Ordonanţ
a de Urgenţ
ăa Guvernului nr. 94 pentru stabilirea unor mă
suri privind punerea în
circulaţ
ie a paş
apoartelor electronice, precum ş
i producerea altor documente de că
lă
torie, iar la data
de 14 octombrie 2008 Hotă
rârea Guvernului nr. 1319 privind organizarea ş
i funcţ
ionarea Centrului
National Unic de Personalizare a Paş
apoartelor Electronice, acte normative prin care s-a stabilit ca
activitatea de personalizare a paş
apoartelor electronice săse realizeze de cãtre Centrul Naţ
ional Unic
de Personalizare a Paş
apoartelor Electronice ş
i acesta săfuncţ
ioneze în structura Direcţ
iei Generale
de Paş
apoarte.
Odatăcu intrarea în vigoare a actelor normative menţ
ionate a fost elaborat un Calendar de
activităţ
i pentru punerea în circulaţ
ie a paş
apoartelor electronice cu acţ
iuni ş
i mă
suri stabilite în
sarcina structurilor responsabile precum ş
i termene de aducere la îndeplinire.
Au fost desfă
ş
urate activităţ
i susţ
inute începând cu preluarea imobilului situat în Calea
Floreasca nr. 202, de la R.A.-A.P.P.S. ş
i pânăla operaţ
ionalizarea ş
i funcţ
ionarea centrului în
structura direcţ
iei generale.
Colective de specialiş
ti din Direcţ
ia Generalăde Paş
apoarte ş
i Compania Naţ
ională
„Imprimeria Naţ
ională
” S.A., în calitate de integrator al sistemului, au stabilit specificaţ
iile privind
caracteristicile tehnice ale echipamentelor de comunicaţ
ii ş
i informaticăaferente sistemului de
emitere ş
i gestiune a paş
apoartelor electronice, au fost demarate acţ
iunile de achiziţ
ii a acestora, iar în
perioada 15-30.12.2008 au fost instalate ş
i puse în funcţ
iune echipamentele fazei pilot, astfel încât, la
data de 31.12.2008 a fost emis primul specimen de paş
aport electronic românesc.
*

*
*


activită
ţ
i de preluare, prelucrare ş
i transmitere la serviciile judeţ
ene publice comunitare pentru
evidenţ
aş
i eliberarea paş
apoartelor, a datelor privind 2.547 persoane returnate.

3.640 cetă
ţ
eni români care au încă
lcat legislaţ
ia statelor în care au călă
torit, identificaţ
i ş
i
prelucraţ
i ca urmare a documentaţ
iei primite de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale
României ş
i au fost informate serviciile publice comunitare pentru efectuarea menţ
iunilor în evidenţ
e.

verificări specifice cu privire la 322 minori de cetă
ţ
enie românăaflaţ
i în dificultate în
stră
ină
tate.

306 comunică
ri la serviciile teritoriale referitoare la persoane accidentate ş
i 856 despre
cetă
ţ
eni români decedaţ
i pe teritoriul altor state.

2.811 comunică
ri (privind 3.121 persoane) referitoare la dispunerea mă
surilor privind
limitarea exercită
rii dreptului la libera circulaţ
ie a cetă
ţ
enilor români în stră
ină
tate.

22.253 cereri de stabilire a domiciliului în stră
ină
tate depuse la misiunile diplomatice ş
i
oficiile consulare ale României.

15.853 cereri primite de la serviciile publice comunitare, depuse de cetă
ţ
enii români care
solicităstabilirea domiciliului în stră
inătate.

s-au înregistrat 3.461 solicită
ri de furnizare date privind cetă
ţ
enia românădin Registrul
Naţ
ional de Evidenţ
ăa Paş
aportelor Simple.

au fost soluţ
ionate 6.506 solicită
ri de atestare a calită
ţ
ii de cetă
ţ
ean român în baza art. 35 din
Legea nr. 248/2005, fiind incluse atât solicită
rile serviciilor publice comunitare pentru eliberarea ş
i
evidenţ
a paş
apoartelor simple cât ş
i activită
ţ
ile efectuate cu ocazia stabilirii domiciliului în ţ
arăa
cetă
ţ
enilor români cu domiciliul în stră
ină
tate.
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au fost înaintate 2.964 ră
spunsuri la cererile de atestare a statutului de cetă
ţ
ean român
depuse la ambasadele sau oficiile consulare ale României ş
i 964 comunică
ri de date cu privire la
cetă
ţ
enia românăa unor persoane, la solicitarea Direcţ
iei Cetă
ţ
enie din cadrul Ministerului Justiţ
iei ş
i
Libertă
ţ
ilor Cetă
ţ
eneş
ti ş
i a Parchetului de pe lângăCurtea de Apel.

au fost înregistrate 1.102 petiţ
ii ş
i 280 solicită
ri în baza Legii nr.677/2001.

au fost luate mă
suri pentru definitivarea ş
i promovarea în regim de urgenţ
ăa proiectului
Ordonanţ
ei de Urgenţ
ăpentru modificarea ş
i completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei
circulaţ
ii a cetăţ
enilor români în străinătate. La data de 04.12.2008 Guvernul a emis Ordonanţ
a de
Urgenţ
ănr. 207, aceasta fiind publicatăîn Monitorul Oficial nr.831 din 10.12.2008.

în cursul anului 2008 au fost înterprinse demersuri pentru modificarea Legii nr. 248/2005 în
ceea ce priveş
te condiţ
iile în care cetă
ţ
enilor români li se poate restrânge exercitarea dreptului la
libera circulaţ
ie în stră
ină
tate, propunerile formulate fiind în curs de analizăla Direcţ
ia Generală
Juridicădin Ministerul Administraţ
iei ş
i Internelor.

a fost promovat proiectul hotă
rârii Guvernului privind organizarea ş
i funcţ
ionarea Centrului
Naţ
ional Unic de Personalizare a Paş
aportului Electronic, acesta materializându-se în adoptarea H.G.
nr. 1319 din 14.10.2008, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 726/27.10.2008.

a fost promovat proiectul hotă
rârii Guvernului privind modificarea ş
i completarea H.G. nr.
557/2006 privind stabilirea datei la care se pun în circulaţ
ie paş
apoartele electronice, precum ş
i a
formei ş
i conţ
inutului acestora.

Direcţ
ia Generalăde Paş
apoarte a avut credite bugetare în sumătotalăde 13.746.200 lei.
Priorităţ
ile Direcţ
iei Generale de Paş
apoarte pentru activitatea viitoare:
Priorită
ţ
ile Direcţ
iei Generale de Paş
apoarte pentru anul 2009 vor consta în:
a)
coordonarea activită
ţ
ilor privind implementarea sistemului de emitere, gestionare ş
i eliberare a
paş
apoartelor electronice la nivelul tuturor serviciilor publice comunitare pentru eliberarea ş
i evidenţ
a
paş
apoartelor simple;
b)
coordonarea ş
i controlul metodologic al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea ş
i
evidenţ
a paş
apoartelor simple în vederea punerii în aplicare în mod unitar a legislaţ
iei care
reglementeazăregimul paş
apoartelor ş
i regimul liberei circulaţ
ii a cetă
ţ
enilor români în stră
ină
tate,
precum ş
i în vederea asigurării funcţ
ionă
rii acestora în condiţ
ii optime;
c)
îndeplinirea sarcinilor ce ne revin din Strategia Naţ
ionalăprivind aderarea la spaţ
iul Schengen
pe perioada 2008-2010, în domeniile specifice Direcţ
iei Generale de Paş
apoarte;
d)
îndeplinirea sarcinilor corespunză
toare obiectivelor ş
i direcţ
iilor de acţ
iune ce revin direcţ
iei
generale din Programul de guvernare 2009-2012;
e)
urmă
rirea realiză
rii sarcinilor stabilite pe termen mediu ş
i lung din Programul de mă
suri
pentru combaterea birocraţ
iei în activitatea de relaţ
ii cu publicul aprobat prin H.G. nr. 1.723/2004;
f)
întărirea colaborării cu Inspectoratul General al Poliţ
iei Române ş
i Inspectoratul General al
Poliţ
iei de Frontieră
, pe linia combaterii migraţ
iei ilegale a cetă
ţ
enilor români, precum ş
i cu
Autoritatea Naţ
ionalăpentru Protecţ
ia Drepturilor Copilului, pentru rezolvarea situaţ
iei minorilor
cetă
ţ
eni români aflaţ
i în dificultate;
g)
perfecţ
ionarea pregă
tirii de specialitate a personalului, prin studierea ş
i însuş
irea legislaţ
iei
nou apă
rute ş
i a metodologiilor de muncăîn scopul perfecţ
ionă
rii profesionale ş
i eficientizării
activită
ţ
ii de servire a publicului, precum ş
i prin organizarea unor convocă
ri de pregă
tire profesională
de specialitate;
h)
combaterea actelor de neglijenţ
ăş
i indisciplină, realizarea unui climat optim de muncă
.

