EVALUAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE
DE DIRECŢIA GENERALĂDEPAŞAPOARTE ÎN ANUL 2012
Activitatea Direcţ
iei Generale de Paş
apoarte ş
i serviciilor publice comunitare pentru eliberarea ş
i
evidenţ
a paş
apoartelor simple în anul 2012 s-a înscris în contextul general al efortului Ministerului
Afacerilor Interne de a respecta angajamentele asumate de România ca stat membru cu drepturi depline în
Uniunea Europeanăş
i a celor stabilite în perspectiva aderă
rii ţ
ă
rii noastre la spaţ
iul Schengen.
În perioada analizată, la 25 de judeţ
e, au fost operaţ
ionalizate 35 puncte de lucru. Totalul
punctelor de lucru este de 42 în 31 de judeţ
e, iar totalul cererilor preluate este de 21.354.
Au fost primite de la autorită
ţ
ile competente 7.693 comunică
ri (privind 9.319 persoane)
referitoare la dispunerea mă
surilor privind suspendarea 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.
Totodată
, au fost soluţ
ionate 299 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, sau că
rora le-au fost eliberate
titluri de că
lă
torie pentru revenirea în ţ
ară
.
S-au efectuat cu maximăoperativitate 1.160 comunică
ri la serviciile publice comunitare
referitoare la 313 persoane accidentate ş
i 847 cetă
ţ
eni români decedaţ
i pe teritoriul altor state.
Ca urmare a documentaţ
iei primite de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale
României au fost identificaţ
i 7.451 cetă
ţ
eni români care au încălcat legile statelor în care au că
lă
torit ş
i
au fost informate serviciile publice comunitare pentru efectuarea menţ
iunilor în evidenţ
e. Pentru 376
persoane, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ne-au comunicat în anul 2012,
date suplimentare cu privire la situaţ
ia în care se gă
sesc acestea.
La solicitarea misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României au fost efectuate
verifică
ri corespunză
toare cu privire la 650 minori de cetă
ţ
enie românăidentificaţ
i neînsoţ
iţ
iş
i aflaţ
i în
dificultate în stră
ină
tate.
În perioada analizată
, au fost preluate de că
tre misiunile diplomatice ş
i oficiile consulare ale
României 47.954 cereri pentru eliberarea paş
aportului simplu electronic cu menţ
ionarea domiciliului în
stră
ină
tate.
Au fost validate 48.044 cereri, dintre care 45.428 au fost validate cu propunere de aprobare, 12 au
fost validate cu propunere de refuz ş
i 2.604 au fost transmise spre reînregistrare în vederea completă
rii
documentaţ
iei.
Au fost efectuate verifică
ri în evidenţ
e pentru 85.557 persoane care au depus cereri pentru
eliberarea paş
aportului simplu electronic/paş
aportului simplu temporar cu menţ
ionarea domiciliului în
stră
ină
tate, au fost adă
ugate date pentru 60.649 persoane, au fost actualizate datele existente pentru
114.883 persoane, s-au efectuat 280 conexă
ri ş
i au fost atribuite 40.687 dosare noi pentru persoanele
care nu figurau în evidenţ
a specialăde paş
apoarte.
Au fost soluţ
ionate 2.760 solicită
ri de furnizare date din Registrul Naţ
ional privind Evidenţ
a
Paş
apoartelor Simple privind cetă
ţ
enia românăori petiţ
ii având ca obiect aspecte legate de cetă
ţ
enia
românăprecum ş
i 2.714 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 1.480 ră
spunsuri
lasolicită
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, au fost efectuate 296 comunică
ri 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,
14 persoane au solicitat studierea propriului dosar de paş
apoarte, 5 persoane au studiat propriul dosar de
paş
apoarte iar 122 persoane au cerut eliberarea unor copii ale documentelor aflate în dosarele personale de
paş
apoarte, în special dupăactele de stare civilă
.
În baza Protocolului 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 perioada de referinţ
ă
, C.N.S.A.S. a solicitat pentru a-i fi transmise în copie
certificată
, documentele aflate în evidenţ
ele D.G.P. pentru 362 persoane.
Au fost personalizate 570.060 paş
apoarte simple electronice, 1.091 paş
apoarte electronice
diplomatice ş
i 5.232 paş
apoarte electronice de serviciu.
Au fost personalizate 34.398 permise de ş
edere pentru cetă
ţ
enii stră
ini, 61 paş
apoarte electronice
pentru persoane fă
răcetă
ţ
enie, 278 documente electronice de că
lă
torie Convenţ
ia din 28 iulie 1951, 116
documente electronice de că
lă
torie pentru protecţ
ie subsidiară
.
S-au furnizat 3.596 informaţ
ii de interes public conform Legii 544/2001.
Au fost înregistrate 1.063 petiţ
ii, 2.559 cereri privind furnizarea datelor cu privire la cetăţ
enia
românăş
i 353 cereri pentru eliberarea adeverinţ
elor.
Menţ
ionă
m că
, în ceea ce priveş
te accesarea paginii electronice a instituţ
iei, conform
trafic.ro, pagina web a Direcţ
iei Generale de Paş
apoarte ocupălocul 572, în urcare cu 180 de locuri
faţ
ăde anul 2011 când ocupa locul 752 în clasamentul general. Numă
rul de vizitatori înregistrat în
anul 2012 a fost de aproximativ 600.000, cu 2.049.325 afiş
ă
ri, topul fiind înregistrat în luna iulie cu
105.233 vizite.
Pentru îndeplinirea sarcinilor specifice, în perioada 01.01.-31.12.2012 Ministerul Afacerilor
Interne, ca ordonator de credite principal a aprobat ş
i deschis Direcţ
iei Generale de Paş
apoarte credite
bugetare în sumătotalăde 15.134.416 lei.

ACŢIUNI PRIORITARE ALE DIRECŢIEI GENERALE DE PAŞAPOARTE PENTRU ANUL
2013

 CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE A D.G.P. PRIN:
I. implementarea sistemului integrat de arhivăelectronică, management al documentelor ş
i
îmbunătăţ
irea calităţ
ii serviciilor;
II. adoptarea proiectului de lege de modificare ş
i completare a Legii nr. 248/2005 privind
regimul liberei circulaţ
ii a cetăţ
enilor români în străinătate ş
i Normelor metodologice de aplicare a
acesteia ş
i asigurarea punerii în aplicare a acestora în mod unitar în sistemul de paş
apoarte.
 IMPLEMENTAREA ŞI DERULAREA ÎMPREUNĂ CU INTEGRATORUL SISTEMULUI DE
EMITERE A PAŞAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE, C.N.I.N., A URMĂTORULUI
PROIECT :
- sistemul de emitere a cardului naţ
ional de asigurări sociale de să
nătate, aspect statuat în
O.U.G. nr. 133 din 28.12.2010, pentru modificarea ş
i completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul să
nă
tă
ţ
ii, în vederea eficientiză
rii unor instituţ
ii ş
i activită
ţ
i în acest domeniu.
 EXTINDEREA SISTEMULUI PUNCTELOR DE LUCRU, ÎN LOCALITĂŢI, ALTELE DECÂT
CELE DIN REŞEDINŢA DE JUDEŢ, la nivel naţ
ional, pentru a veni în sprijinul cetă
ţ
eanului privind
serviciile de preluare cereri ş
i eliberare documente de că
latorie.
 IMPLEMENTAREA ŞI DERULAREA ACTIVITĂŢILOR CE REVIN D.G.P. ŞI S.P.C.E.E.P.S. ÎN
CADRUL PROIECTULUI CĂRŢII DE IDENTITATE ELECTRONICE.
 ANALIZAREA, ÎMPREUNĂCU INSTITUŢIILE PREFECTULUI, A NECESARULUI DE SEDII
PENTRU S.P.C.E.E.P.S.

