EVALUAREA
ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE DIRECŢIA GENERALĂDE PAŞAPOARTE
ÎN ANUL 2009

În atenţ
ia Direcţ
iei Generale de Paş
apoarte s-au aflat obiective importante care au vizat îndeosebi punerea
în circulaţ
ie a paş
aportului electronic ce conţ
ine date biometrice, armonizarea cadrului legislativ aplicabil,
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, precum ş
i reorganizarea structurii de paş
apoarte pentru a ră
spunde cât mai operativ ş
i eficient
solicită
rilor cetă
ţ
enilor.
În ceea ce priveş
te emiterea paş
aportului electronic, dupăoperaţ
ionalizarea Centrului Naţ
ional
Unic de Personalizare a Paş
apoartelor Electronice, instalarea ş
i punerea în funcţ
iune a echipamentelor
fazei pilot, respectiv emiterea la data de 31.12.2008 a primului specimen de paş
aport electronic
românesc, pânăla finele anului 2009 a fost implementatăaplicaţ
ia pentru emiterea paş
apoartelor
electronice la 35 servicii publice comunitare judeţ
ene, iar de la data de 18.01.2010 se primesc cereri ş
i
se elibereazăpaş
apoarte electronice la toate serviciile publice comunitare pentru eliberarea ş
i
evidenţ
a paş
apoartelor simple.
La nivelul Direcţ
iei Generale de Paş
apoarte ş
i serviciilor publice comunitare au fost primite
909.821 cereri de eliberare a paş
apoartelor simple, simple electronice ş
i temporare. Au fost emise
908.785 astfel de documente, din care 306.298 în regim de urgenţ
ă
. Din categoria paş
apoartelor simple
electronice ş
i a celor temporare au fost înmânate solicitanţ
ilor 39.684 astfel de documente.
Au fost soluţ
ionate 110 petiţ
ii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care au vizat în principal
modalită
ţ
ile de soluţ
ionare a cererilor pentru eliberarea paş
apoartelor simple.
S-a ră
spuns la 1093 de solicită
ri ale cetă
ţ
enilor privind obţ
inerea unor informaţ
ii de interes public, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţ
iile de interes public, cu modifică
rile ş
i
completă
rile ulterioare.
Activitatea pe linia combaterii migraţ
iei ilegale a cetă
ţ
enilor români s-a concretizat în proceduri de
preluare, prelucrare ş
i transmitere la serviciile publice comunitare, a datelor privind 2.873 persoane returnate.
La solicitarea misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României au fost efectuate verifică
ri
corespunză
toare cu privire la 344 minori de cetă
ţ
enie românăidentificaţ
i neînsoţ
iţ
i ş
i aflaţ
i în dificultate în
stră
ină
tate.
Totodată
, au fost soluţ
ionate 4.338 solicită
ri primite din partea misiunilor diplomatice ş
i oficiilor consulare
ale României din stră
ină
tate privind identificarea unor cetă
ţ
eni români care nu se mai aflau în posesia documentelor
de că
lă
torie, în vederea eliberă
rii titlurilor de că
lă
torie.
S-au efectuat 353 comunică
ri la serviciile publice comunitare referitoare la persoane accidentate ş
i 532
comunică
ri despre cetă
ţ
eni români decedaţ
i pe teritoriul altor state. Activitatea de informare a familiilor acestor
persoane a fost executatăcu maximăoperativitate, iar rezultatele verifică
rilor au fost transmise Ministerului
Afacerilor Externe, Direcţ
iei Generale Afaceri Consulare ş
i, ulterior, misiunilor diplomatice ş
i oficiilor consulare
române.
Au fost expediate la serviciile publice comunitare 5.468 paş
apoarte ş
i alte documente de identitate, care au
fost gă
site de autorită
ţ
ile stră
ine ş
i transmise instituţ
iei noastre, prin intermediul misiunilor diplomatice ori oficiilor
consulare ale României în ţ
ă
rile respective.
Au fost primite de la autorită
ţ
ile competente 3.804 comunică
ri (privind 4.448 persoane) referitoare la
dispunerea mă
surilor de limitare a exercită
rii dreptului la libera circulaţ
ie a cetă
ţ
enilor români în stră
ină
tate, fiind
efectuate verifică
ri în evidenţ
e în vederea identifică
rii persoanelor împotriva că
rora s-au dispus mă
surile restrictive ş
i
informarea serviciilor publice comunitare în vederea punerii în executare a mă
surilor dispuse.
Au fost eliberate 40 adeverinţ
e din care rezultăfaptul căasupra persoanelor nu s-a instituit mă
sura
restrângerii sau suspendă
rii exercită
rii dreptului la libera circulaţ
ie în stră
ină
tate.
În baza Potocolului încheiat între Direcţ
ia Generalăde Paş
apoarte ş
i Agenţ
ia Naţ
ionalăpentru Ocuparea
Forţ
ei de Muncăau fost efectuate 1.912 verifică
ri în evidenţ
e, iar rezultatele au fost transmise că
tre instituţ
ia
solicitantă
.

În perioada de referinţ
ăau fost înregistrate în sistem informatizat 10.120 de cereri care au fost
verificate în evidenţ
ele specifice ş
i au fost emise la Direcţ
ia Generalăde Paş
apoarte 10.031 paş
apoarte
simple cu menţ
ionarea domiciliului în stră
ină
tate, precum ş
i 89 de menţ
iuni de restabilire a domiciliului
în România cu respectarea termenelor legale.
Au fost primite 2.835 solicită
ri de furnizare date din Registrul Naţ
ional de Evidenţ
ăa
Paş
apoartelor Simple privind cetă
ţ
enia românăş
i petiţ
ii având ca obiect aspecte legate de cetăţ
enia
română
.
Au fost transmise că
tre misiunile diplomatice române ş
i oficiile consulare ale României din
stră
ină
tate 2.857 ră
spunsuri privind atestarea statutului de cetă
ţ
ean român.
La solicitarea Direcţ
iei Cetă
ţ
enie din cadrul Ministerului Justiţ
iei ş
i Libertă
ţ
ilor Cetă
ţ
eneş
ti ş
ia
Parchetului de pe lângăCurtea de Apel, au fost efectuate 689 de comunicari cu privire la statutul juridic al
unor persoane.
În ceea ce priveş
te punerea la dispoziţ
ia persoanelor fizice a dosarelor personale de paş
apoarte
cât ş
i eliberarea unor copii ale documentelor aflate în conţ
inutul acestora, 35 de persoane au solicitat
studierea propriului dosar de paş
apoarte ş
i 121 de persoane au solicitat eliberarea de copii ale
documentelor deţ
inute de direcţ
ia generală
.
Deoarece în dosarele personale de paş
apoarte existădocumente clasificate au fost întocmite
note raport că
tre conducerea Ministerului Administraţ
iei ş
i Internelor pentru declasificarea acestora.
Începând cu data de 20.11.2009 a intrat în vigoare Actul adiţ
ional nr. 1 la Protocolul nr.
RCG52-08/25.01.2008 privind cooperarea între M.A.I. ş
i Consiliul Naţ
ional pentru Studierea Arhivelor
Securită
ţ
ii pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar ş
i
deconspirarea Securită
ţ
ii.
În urma petiţ
iilor depuse de că
tre persoanele care solicitau studierea dosarelor personale de paş
apoarte, au
fost declasificate 459 documente din 48 dosare.
Au fost desfă
ş
urate activită
ţ
i specifice referitoare la recepţ
ionarea, înaintarea spre soluţ
ionare structurilor
competente din direcţ
ia generalăş
i comunicarea ră
spunsurilor că
tre solicitanţ
i prin poş
ta electronică
, respectiv
recepţ
ionarea ş
i transmiterea ră
spunsurilor la 1.612 astfel de solicită
ri.
S-a ră
spuns la 2.041 solicită
ri telefonice de informaţ
ii conform Legii 544/2001 privind liberul acces la
informaţ
iile de interes public.
Pentru îndeplinirea în bune condiţ
iuni a sarcinilor specifice, în anul 2009 Direcţ
iei Generale de
Paş
apoarte i s-au aprobat ş
i deschis credite bugetare în sumăde 24.683.340 lei.
PRIORITĂŢILE ŞI OBIECTIVELE PENTRU ANUL 2010
 extinderea implementă
rii aplicaţ
iei pentru emiterea paş
apoartelor electronice ş
i la misiunile
diplomatice ş
i oficiile consulare ale României în stră
ină
tate;
 asigurarea controlului ş
i coordonă
rii metodologice a serviciilor publice comunitare pentru
eliberarea ş
i evidenţ
a paş
apoartelor simple;
 apă
rarea drepturilor ş
i intereselor legitime ale D.G.P. ş
i serviciilor publice comunitare pentru
eliberarea ş
i evidenţ
a paş
apoartelor simple în raporturile cu alte autorită
ţ
i publice, instituţ
ii de orice natură
,
persoane fizice sau juridice;

dezvoltarea cooperă
rii cu oficiile consulare ş
i misiunile diplomatice ale României în
vederea asigură
rii operativită
ţ
ii pentru identificarea cetă
ţ
enilor români care au încă
lcat legile statelor
prin care au că
lă
torit, a celor accidentaţ
i sau decedaţ
i pe teritoriul altor state, identificarea minorilor
români aflaţ
i neînsoţ
iţ
i în stră
ină
tate precum ş
i identificarea cetă
ţ
enilor români aflaţ
i în stră
inătate
fă
rădocumente de că
lă
torie, în vederea eliberă
rii titlurilor de că
lă
torie;

soluţ
ionarea cu operativitate a cererilor cetă
ţ
enilor români pentru eliberarea paş
aportului simplu cu
menţ
ionarea domiciliului în stră
ină
tate depuse la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ş
i
transmiterea documentelor de că
lă
torie Ministerului Afacerilor Externe.

