EVALUAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE
DE DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE ÎN ANUL 2013
În cursului anului 2013 au fost primite 768.766 cereri de eliberare a paşapoartelor simple
electronice şi temporare fiind emise 761.827 din care 505.662 paşapoarte simple electronice şi
256.165 paşapoarte simple temporare.
Au fost eliberate solicitanţilor 640.856 paşapoarte simple electronice şi temporare din care
384.042 paşapoarte simple electronice şi 256.814 paşapoarte simple temporare.
Au fost desfăşurate activităţi specifice pe linia arhivării electronice fiind pregătite pentru
scanare, scanate, indexate şi supervizate 104.535 file din 1.615 dosare personale de paşapoarte.
Începând cu data de 17.07.2013 au fost desfăşurate activităţi specifice de personalizare a
4.056.575 carduri de sănătate pentru C.N.A.S. şi 10.373 permise de mic trafic de frontieră
pentru M.A.E.
Au fost primite de la autorităţile competente 8.482 comunicări (privind 10.700
persoane) referitoare la dispunerea măsurilor privind suspendarea exercitării dreptului la libera
circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, acestea fiind implementate în baza de evidenţă
informatizată.
În ceea ce priveşte situaţia activităţilor poliţieneşti, la nivelul s.p.c.e.e.p.s. s-au desfăşurat
3.277 deplasări în teren, ocazie cu care au fost retrase 1.603 paşapoarte şi s-au întocmit 1.674
procese-verbale de constatare privind lipsa de la domiciliu a posesorilor de documente de călătorie.
De asemenea, la ghişeele s.p.c.e.e.p.s., au fost depistate 9 persoane care figurau în evidenţa
,,Urmăriţi general”, fiind întocmite actele procedurale în vederea predării acesteia autorităţilor
competente.
Totodată, au fost soluţionate 127 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 maximă operativitate 1.567 comunicări la serviciile publice comunitare
referitoare la 418 persoane accidentate şi 1.149 cetăţeni români decedaţi pe teritoriul altor state.
Ca urmare a documentaţiei primite de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale
României au fost identificaţi 10.436 cetăţeni români care au încălcat legile statelor în care au
călătorit şi au fost informate serviciile publice comunitare pentru efectuarea menţiunilor în
evidenţe.
Au fost efectuate 659 verificări în evidenţe şi transmise rezultatele obţinute, ca urmare
a solicitărilor de identificare transmise de tribunale, instanţe de judecată, primării, misiuni
diplomatice şi oficii consulare ale României din străinătate sau alte instituţii.
În anul 2013 au fost primite de la Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din
Inspectoratul General al Poliţiei Române lucrări referitoare la 1.022 cetăţenii români care au fost
expulzaţi/returnaţi din străinătate.
La solicitarea misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României au fost
efectuate verificări corespunzătoare cu privire la 856 persoane - minori de cetăţenie română
identificaţi neînsoţiţi şi aflaţi în dificultate în străinătate.
Au fost eliberate 150 adeverinţe din care rezultă instituirea sau neinstituirea unei măsuri
de limitare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate.
În perioada analizată, au fost preluate 90.524 cereri pentru eliberarea paşaportului simplu
electronic cu menţionarea domiciliului în străinătate.

• 47.554 cereri au fost depuse prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiile
consulare ale României.
• 42.970 cereri au fost depuse la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi
evidenţa paşapoartelor simple judeţene şi al mun. Bucureşti.
Au fost soluţionate 2.938 solicitări de furnizare date din R.N.E.P.S. privind cetăţenia
română ori petiţii având ca obiect aspecte legate de cetăţenia română.
Au fost soluţionate 2.444 solicitări pentru atestarea calităţii de cetăţean român în baza art.
35 din Legea nr. 248/2005.
În perioada de referinţă au fost transmise persoanelor care se adresează misiunilor
diplomatice sau oficiile consulare ale României 1.408 răspunsuri privind atestarea statutului de
cetăţean român.
La solicitarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei şi a
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, au fost efectuate 580 comunicări cu privire la statutul
juridic a unor persoane.
În perioada analizată, 142 persoane au cerut eliberarea unor copii ale documentelor aflate
în dosarele personale de paşapoarte, în special după actele de stare civilă, fiind eliberate 184
astfel de documente.
În baza Actului adiţional la Protocolul 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 279 de persoane.
În ceea ce priveşte activitatea de declasificare a documentelor din dosarele de
paşapoarte în perioada analizată au fost transmise la C.N.S.A.S. 9.636 astfel de documente.
Au fost personalizate 524.902 paşapoarte electronice simple, din care au rezultat 11.556
rebuturi tehnologice.
În baza protocolului încheiat între Departamentul Consular din M.A.E. şi Direcţia
Generală de Paşapoarte au fost personalizate 1.633 paşapoarte electronice diplomatice şi 3.362
paşapoarte electronice de serviciu.
Au fost personalizate pentru Inspectoratul General pentru Imigrări:

33.717 permise de şedere pentru cetăţenii străini.

31 paşapoarte electronice pentru persoane fără cetăţenie;

714 documente electronice de călătorie pentru protecţie subsidiară;

777 documente electronice de călătorie Convenţia din 28 iulie 1951.
Au fost desfăşurate activităţi specifice de personalizare a:

4.056.575 carduri de sănătate.

10.373 permise de mic trafic de frontieră.
Pentru implementarea proiectului „Consolidarea capacităţii administrative a DGP prin
implementarea sistemului integrat de arhivă electronică, management al documentelor şi
îmbunătăţirea calităţii serviciilor”, finalizat la data de 09.08.2013, s-au desfăşurat următoarele
activităţi principale:
• au fost întocmite 5 Notificări, pentru modificarea componenţei echipei de
implementare, modificarea duratei de implementare a unor activităţi şi clarificarea modului de
realizare a unor indicatori;

• a fost întocmită şi depusă la Autoritatea de Management documentaţia aferentă
cererilor de rambursare. Acestea au fost validate integral pentru sumele solicitate;
• au fost întocmite şi transmise la termenele stabilite Rapoartele de proges;
• a fost întocmită documentaţia necesară pentru actul adiţional nr. 5 în vederea
diminuării valorii eligibile a proiectului, conform contractelor încheiate în urma procedurilor de
achiziţie şi pentru modificarea graficului estimativ pentru depunerea cererilor de rambursare;
• au fost desfăşurate sesiunii de instruire şi module de conştientizare a conceptelor
de dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse precum şi susţinerea conferinţei de închidere a
proiectului;
• cu ocazia auditurilor şi a vizitei de monitorizare, au fost pus la dispoziţie toate
documentaţiile şi clarificările solicitate. În urma acestor activităţi nu au fost constatate aspecte
negative.
Au fost finalizate demersurile pentru adoptarea normelor legale de modificare şi
completare atât a dispoziţiilor Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor
români în străinătate, cât şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, aprobate
prin H.G. nr. 94/2006.Astfel, în Monitorul Oficial al României nr. 343 din 11 iunie 2013 a fost
publicată Legea nr. 175 din 6 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, iar la data de 11
decembrie 2013 a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1.087/2013 pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei
circulatii a cetatenilor romani in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 94/2006, act
normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 4 din 6 ianuarie 2014.
Au fost recepţionate 1.419 solicitări prin poşta electronică.
Compartimentul relaţii cu publicul a înregistrat 4.323 lucrări.
Menţionăm că, în ceea ce priveşte accesarea paginii electronice a instituţiei, conform
trafic.ro, pentru anul 2013, site-ul Direcţiei Generale de Paşapoarte a urcat în clasamentul
general 136 locuri ocupând în prezent locul 436 şi s-a menţinut în domeniul legislaţie pe locul
14.
Numărul de vizitatori înregistrat în anul 2013 a fost de 1.000.000, cu 2.946.541 afişări.
De asemenea, au fost formulate 1.175 răspunsuri ca urmare a solicitărilor cetăţenilor
privind obţinerea unor informaţii de interes public din domeniul de competenţă al direcţiei
generale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru 106 dintre acestea cetăţenii au
adresat mulţumiri scrise instituţiei.
ACŢIUNI PRIORITARE ALE DIRECŢIEI GENERALE DE PAŞAPOARTE PENTRU ANUL
2014

Consolidarea capacităţii administrative a Direcţiei Generale de Paşapoarte prin
desfăşurarea activităţilor specifice în cadrul „sistemului integrat de arhivă electronică, management
al documentelor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor”.

Înregistrarea documentelor şi dosarelor care intră sau sunt create în cadrul instituţiei atât pe
suport de hârtie (prin scanare) cât şi sub formă de 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.

Desfăşurarea activităţilor specifice în cadrul „sistemului de emitere a cardului
naţional de asigurări sociale de sănătate”, împreună cu integratorul sistemului de emitere a
paşapoartelor simple electronice - C.N.I.N.

Implementarea, împreună cu integratorul sistemului de emitere a paşapoartelor
simple electronice, CNIN, a următoarelor proiecte:
• realizarea unei platforme pilot pentru constituirea sistemului de emitere a
cărţii electronice de identitate care va permite titularului utilizarea acesteia ca şi card naţional
de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor legii de adoptare a O.U.G. 82/2012 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate
ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România;
• constituirea Punctului Unic de Contact - S.P.O.C. potrivit prevederilor
Regulamentului Consiliul Uniunii Europene nr. 2252/1312.2004 şi a deciziei Comisiei Europene
nr. 7476/05.10.2009, cu modificările şi completările ulterioare;
• constituirea, până la 31.12.2014, a sistemului Controlul Suplimentar al
Accesului - S.A.C. potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 5499/04.08.2011, cu
modificările şi completările ulterioare.

