evaluarea
ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE DIRECŢIA GENERALĂDE PAŞAPOARTE
ÎN ANUL 2010
În atenţ
ia Direcţ
iei Generale de Paş
apoarte s-au aflat obiective importante care au vizat îndeosebi,
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, gestionarea Sistemului naţ
ional informatic de
evidenţ
ăa paş
apoartelor simple în vederea asigură
rii funcţ
ionă
rii neîntrerupte a întregului sistem de emitere,
gestionare ş
i eliberare a paş
apoartelor simple, precum ş
i diminuarea birocraţ
iei pentru a ră
spunde cât mai
operativ ş
i eficient solicită
rilor cetă
ţ
enilor.
În cursul anului 2010 s-au primit 840.676 cereri de eliberare a paş
apoartelor simple
electronice ş
i temporare, fiind personalizate 483.265 paş
apoarte simple electronice, 1.300
paş
apoarte simple electronice diplomatice ş
i 4.666 paş
apoarte simple electronice de serviciu.
Totodată, au fost înmânate solicitanţ
ilor 347.951 paş
apoarte simple temporare.
Au fost înregistrate ş
i soluţ
ionate în termenul legal 124 de petiţ
ii ş
i 1.386 de ră
spunsuri ca
urmare a solicită
rilor cetăţ
enilor privind obţ
inerea unor informaţ
ii de interes public.
Activitatea s-a concretizat în proceduri de preluare, prelucrare ş
i transmitere la serviciile publice
comunitare, a datelor privind 3.461 persoane returnate.
Aceastăactivitate a încetat la data de 20.11.2010, ca urmare a intră
rii în vigoare a Legii nr.
206 din 11.11.2010 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţ
ii a
cetă
ţ
enilor români în stră
ină
tate.
Autorită
ţ
ile competente au efectuat 5.044 comunică
ri (privind 6.330 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.
Totodată
, au fost soluţ
ionate 1.878 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 cu maximăoperativitate 887 comunică
ri la serviciile publice comunitare referitoare la 317
persoane accidentate ş
i 570 cetă
ţ
eni români decedaţ
i pe teritoriul altor state.
Au fost identificaţ
i 4.422 cetă
ţ
eni români care au încă
lcat legile statelor în care au că
lă
torit.
De asemenea, s-au efectuat 2.177 verifică
ri în evidenţ
eş
i transmis rezultatele obţ
inute, ca urmare a
solicită
rilor de identificare transmise de instanţ
e de judecată
, primă
rii, misiuni diplomatice ş
i oficii consulare sau
alte instituţ
ii.
În perioada analizatăs-au eliberat 62 adeverinţ
e privind exercitarea dreptului la liberă
circulaţ
ie în stră
ină
tate.
12.120 de 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
stră
ină
tate, au fost expediate la serviciile publice comunitare.
Prin intermediul M.A.E.-Departamentul Consular, s-au primit 1.832 cereri ş
i au fost
soluţ
ionate 5.262 de cereri.
În perioada analizatăau fost preluate de că
tre misiunile diplomatice ş
i oficiile consulare ale
României 26.678 cereri pentru eliberarea paş
aportului simplu electronic cu menţ
ionarea domiciliului
în stră
ină
tate, 24.390 cereri fiind validate cu propunere de aprobare, 47 cu propunere de refuz ş
i
1.555 au fost retrimise spre reînregistrare.
În cursul anului 2010 s-au verificat în evidenţ
a automată3.790 paş
apoarte anulate, fiind
operate 1.848 menţ
iuni cu privire la anularea acestora ş
i trimise serviciilor publice comunitare 8.741
dovezi de anulare a paş
apoartelor anterioare.
Au fost primite de la serviciile publice comunitare pentru eliberarea ş
i evidenţ
a
paş
apoartelor simple 20.472 cereri depuse la sediul acestora.

Au fost solutionate 3.055 solicită
ri de furnizare date din Registrul Naţ
ional privind
Evidenţ
a Paş
apoartelor Simple privind cetă
ţ
enia românăş
i 90 petiţ
ii având ca obiect aspecte legate
de cetă
ţ
enia română
, precum ş
i 5.089 solicită
ri privind atestarea calită
ţ
ii de cetă
ţ
ean român în baza art.
35 din Legea nr. 248/2005.
S-au transmis misiunilor diplomatice ş
i oficiilor consulare ale României 2.921 ră
spunsuri la
solicită
rile persoanelor privind atestarea statutului de cetă
ţ
ean român.
La solicitarea Autorită
ţ
ii Naţ
ionale pentru Cetă
ţ
enie din cadrul Ministerului Justiţ
iei ş
i a
Parchetului de pe lângăCurtea de Apel, s-au realizat 608 comunicari cu privire la statutul juridic al unor
persoane.
Studierea propriului dosar de paş
apoarte a fost solicitatăde 46 persoane, iar 72 persoane au
cerut eliberarea unor copii ale documentelor aflate în dosarele personale de paş
apoarte, în special
dupăactele de stare civilă.
C.N.S.A.S. a solicitat în 152 de cazuri copii certificate dupădocumentele aflate în
evidenţ
ele D.G.P., în acest sens, fiind înaintate documentele referitoare la 107 persoane.
Totodată
, s-a realizat expediţ
ia a 484.220 paş
apoarte electronice personalizate din care
427.334 pentru serviciile publice comunitare pentru eliberarea ş
i evidenţ
a paş
apoartelor simple,
56.169 documente electronice pentru M.A.E. ş
i 717 documente electronice pentru O.R.I.
Cu ocazia Zilei Europene a Protecţ
iei Datelor, au fost organizate seminarii de instruire a
utilizatorilor de date din D.G.P.
În perioada ianuarie-iulie 2010, s-a participat la seminariile de instruire ş
i grupurile de lucru
organizate de Oficiul Responsabilului cu protecţ
ia Datelor cu Caracter Personal.
În cursul anului 2010 s-a organizat participarea a 453 de poliţ
iş
ti din D.G.P. ş
i serviciile
publice comunitare pentru eliberarea ş
i evidenţ
a paş
apoartelor simple la diferite forme de pregă
tire.
În anul 2010 au fost aprobate ş
i deschise Direcţ
iei Generale de Paş
apoarte credite bugetare în
sumătotalăde 17.108.718 lei.
PRIORITĂŢILE ŞI OBIECTIVELE DIRECŢIEI GENERALE DE PAŞAPOARTE PENTRU ANUL
2011
1. personalizarea cardurilor naţ
ionale de sănătate
Ministerul Să
nă
tă
ţ
ii, Casa Naţ
ionalăde Asigură
ri de Să
nă
tate ş
i Compania Naţ
ională
,,Imprimeria Naţ
ională
”-S.A. au demarat proiectul privind eliberarea a 18.000.000 carduri naţ
ionale
de să
nătate, proiect în care, în baza O.U.G. nr. 133/2010, Direcţ
ia Generalăde Paş
apoarte va avea
rolul de a personaliza aceste carduri în Centrul Naţ
ional Unic de Personalizare a Paş
apoartelor
Electronice.
2. personalizarea cărţ
ilor electronice de identitate
La data de 18.08.2010 a fost aprobat Memorandum-ul nr. 17.082 cu tema Abilitarea
Companiei Naţ
ionale ,,Imprimeria Naţ
ională
”-S.A. pentru implementarea proiectului cărţ
ii
electronice de identitate, document iniţ
iat de Ministerul Administraţ
iei ş
i Internelor ş
i avizat de
Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanţ
elor Publice ş
i Compania Naţ
ională,,Imprimeria
Naţ
ională
”-S.A.

