
EVALUAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE
DE DIRECŢIA GENERALĂDE PAŞAPOARTE ÎN ANUL 2011

Activitatea Direcţiei Generale de Paşapoarte şi serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi
evidenţa paşapoartelor simple în anul 2011 s-a înscris în contextul general al efortului Ministerului
Administraţiei şi Internelor de a respecta angajamentele asumate de România ca stat membru cu drepturi
depline în Uniunea Europeanăşi a celor stabilite în perspectiva aderării ţării noastre la spaţiul Schengen.

Au fost primite de la autorităţile competente 6.982 comunicări (privind 8.508 persoane)
referitoare la dispunerea măsurilor privind suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie a cetăţenilor
români în străinătate, fiind efectuate verificări în evidenţe în vederea identificării persoanelor împotriva
cărora s-au dispus măsurile restrictive şi informarea serviciilor publice comunitare în vederea punerii în
executare a măsurilor dispuse.

Au fost soluţionate 486 solicitări primite din partea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare
ale României din străinătate privind identificarea unor cetăţeni români care nu se mai aflau în posesia
documentelor de călătorie, în vederea eliberării titlurilor de călătorie, sau cărora le-au fost eliberate titluri
de călătorie pentru revenirea în ţară.

S-au efectuat cu maximăoperativitate 999 comunicări la serviciile publice comunitare referitoare
la 245 persoane accidentateşi 654 cetăţeni români decedaţi pe teritoriul altor state.

Ca urmare a documentaţiei primite de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României
au fost identificaţi 5.407 cetăţeni români care au încălcat legile statelor în care au călătorit şi au fost
informate serviciile publice comunitare pentru efectuarea menţiunilor în evidenţe.

La solicitarea misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României au fost efectuate
verificări corespunzătoare cu privire la 956 minori de cetăţenie românăidentificaţi neînsoţiţi şi aflaţi în
dificultate în străinătate.

În perioada analizată, au fost preluate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale
României 42.118 cereri pentru eliberarea paşaportului simplu electronic cu menţionarea domiciliului în
străinătate.

Au fost validate 42.078 cereri, dintre care 40.860 au fost validate cu propunere de aprobare, 13 au
fost validate cu propunere de refuz şi 1.805 au fost transmise spre reînregistrare în vederea completării
documentaţiei.

Tot în aceastăperioadăau fost efectuate verificări în evidenţe pentru 70.939 persoane care au
depus cereri pentru eliberarea paşaportului simplu electronic/paşaportului simplu temporar cu menţionarea
domiciliului în străinătate, au fost adăugate date pentru 47.769 persoane, au fost actualizate datele existente
pentru 55.679 persoane, s-au efectuat 378 conexări şi au fost atribuite 33.336 dosare noi pentru persoanele
care nu figurau în evidenţa specialăde paşapoarte.

Au fost soluţionate 2.989 solicitări de furnizare date din Registrul Naţional privind Evidenţa
Paşapoartelor Simple privind cetăţenia românăori petiţii având ca obiect aspecte legate de cetăţenia
română, precum şi 2.950 solicitări privind atestarea calităţii de cetăţean român în baza art. 35 din
Legea nr. 248/2005.

S-au transmis misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României 2.006 răspunsuri la
solicitările persoanelor privind atestarea statutului de cetăţean român.

La solicitarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei şi a
Parchetului de pe lângăCurtea de Apel, au fost efectuate 728 comunicări cu privire la statutul juridic al
unor persoane.

În ceea ce priveşte punerea la dispoziţia persoanelor fizice a dosarelor personale de paşapoarte, 6
persoane au solicitat studierea propriului dosar de paşapoarte, 11 persoane au studiat propriul dosar de
paşapoarte (inclusiv solicitări din anul 2010 soluţionate în 2011), iar 100 persoane au cerut eliberarea unor
copii ale documentelor aflate în dosarele personale de paşapoarte, în special dupăactele de stare civilă.

În baza Protocolului privind cooperarea între M.A.I. şi Consiliul Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi
deconspirarea Securităţii, în perioada de referinţă, C.N.S.A.S. a solicitat pentru a-i fi transmise în copie
certificată, documentele aflate în evidenţele D.G.P. pentru 304 persoane.



Au fost personalizate 581.097 paşapoarte simple electronice, 1.285 paşapoarte electronice
diplomatice şi 5.152 paşapoarte electronice de serviciu.

Pentru realizarea obiectivului privind utilizarea diacriticelor şi semnelor ortografice în
paşaportul simplu electronic au fost realizate modificări ale aplicaţiei şi teste ale echipamentelor. S-au
personalizat 300 specimene paşapoarte simple electronice, 200 electronice diplomatice, 200
electronice de serviciu şi 250 paşapoarte simple temporare cu date de identitate şi identificare
implementate cu diacritice şi semne ortografice, în vederea notificării statelor membre U.E. şi a celor
din Comitetul Mixt (Islanda, Lichtenstein, Norvegia şi Elveţia).

Au fost personalizate 26.032 permise de şedere pentru cetăţenii străini, 29 paşapoarte electronice
pentru persoane fărăcetăţenie, 520 documente electronice de călătorie Convenţia din 28 iulie 1951, 224
documente electronice de călătorie pentru protecţie subsidiară.

S-au furnizat 5.170 informaţii de interes public conform, Legii 544/2001.
Au fost înregistrate 1.338 petiţii, 2.706 cereri privind furnizarea datelor cu privire la cetăţenia

românăşi 302 cereri pentru eliberarea adeverinţelor.
A fost întocmit Raportul privind asigurarea de către Direcţia Generalăde Paşapoarte a

liberului acces la informaţiile de interes public în anul 2011, fiind important de menţionat faptul cădin
interpretarea rezultatelor obţinute în urma celor douăsondaje de opinie realizate în cadrul instituţiei au
rezultat aprecieri pozitive referitoare la percepţia cetăţenilor asupra imaginii instituţiei noastre dar şi
asupra personalului desemnat sădesfăşoare activităţi de relaţii cu publicul.

Gradul general de mulţumire privind activitatea Direcţiei Generale de Paşapoarte poate fi
considerat bun şi datorităcelor 69 mulţumiri înregistrate pe parcursul anului 2011, în referire la
informaţiile de interes public oferite.

Menţionăm că, în ceea ce priveşte accesarea paginii electronice a instituţiei, conform
trafic.ro, pentru anul 2011, site-ul D.G.P. ocupălocul 752 în clasamentul general şi locul 16 în
domeniul legislaţie. Numărul de vizitatori înregistrat în aceastăperioadăa fost de aproximativ
700.000, cu 2.250.000 afişări, vârful fiind înregistrat în luna iulie 2011 - 90.124 vizite.

Pentru îndeplinirea sarcinilor specifice, în perioada 01.01.-31.12.2011 Ministerul Administraţiei
şi Internelor, ca ordonator de credite principal a aprobat şi deschis Direcţiei Generale de Paşapoarte credite
bugetare în sumătotalăde 18.591.276 lei.

ACŢIUNI PRIORITARE ALE DIRECŢIEI GENERALE DE PAŞAPOARTE

Consolidarea capacităţii administrative a Direcţiei Generale de Paşapoarte prin implementarea
sistemului integrat de arhivăelectronică, management al documentelor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor,
proiect finanţat din fonduri structurale - aflat în derulare.

Înregistrarea documentelorşi dosarelor care intrăsau sunt create în cadrul instituţiei atât pe suport
de hârtie (prin scanare) cât şi sub formăde fişiere electronice, în scopul regăsirii rapide a informaţiilor şi
documentelor gestionate prin intermediul acestui sistem. Prin mecanisme avansate de căutare se va
realiza transmiterea automată, în condiţii de securitate a datelor, către organele decidente, ceea ce
conduce inclusiv la eficientizarea timpilor de control al documentelor la frontieră, în cazurile când se
impun verificări suplimentare.

Implementarea, împreună cu integratorul sistemului de emitere a paşapoartelor simple
electronice, CNIN, a următoarelor proiecte:

a. sistemul de emitere a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, aspect statuat în
OUG nr. 133 din 28.12.2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu;

b. sistemul de emitere a legitimaţiilor de călătorie tip card în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului României nr. 8 din 26.01.2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu
privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor,
veteranilor de război şi văduvelor de război.

Pentru a veni în sprijinul cetăţeanului privind serviciile de preluare cereri şi eliberare
documente de călatorie, la nivel naţional, va fi extins sistemul punctelor de lucru, în localităţi, altele
decât cele din reşedinţa de judeţ.


