EVALUAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE
DE DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE ÎN ANUL 2015

Activitatea Direcţiei Generale de Paşapoarte şi serviciilor publice comunitare pentru
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în cursul anului 2015 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 Europeană şi a celor stabilite în
perspectiva aderării ţării noastre la spaţiul Schengen.
OBIECTIVE STRATEGICE PENTRU ANUL 2015
În atenţia Direcţiei Generale de Paşapoarte s-au aflat obiective importante care au
vizat îndeosebi:
 coordonarea activităţii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor simple în vederea aplicării unitare a prevederilor legale în materie;
 constituirea şi gestionarea, atât la nivel central, cât şi la nivelul serviciilor publice
comunitare, a Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple (R.N.E.P.S.), şi
furnizarea, la cerere, a datelor din cuprinsul acestuia, cu respectarea dispoziţiilor legale în
vigoare;

 efectuarea şi coordonarea activităţilor privind aplicarea măsurilor de limitare a

dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români, în conformitate cu prevederile
legale;

 cooperarea cu structurile abilitate din Ministerul Muncii Familiei, Protecţiei

Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul Consular,
Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
pentru identificarea cetăţenilor români minori aflaţi în străinătate neînsoţiţi, în situaţii dificile
sau care comit infracţiuni şi întreprinderea demersurilor în vederea returnării acestora;
 gestionarea Sistemului naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple în
vederea asigurării funcţionării neîntrerupte a sistemului de emitere, gestionare şi eliberare a
paşapoartelor simple;
 diminuarea birocraţiei pentru a răspunde cât mai operativ şi eficient solicitărilor
cetăţenilor;
 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, proiect finanţat din fonduri structurale;
 desfăşurarea activităţilor specifice în cadrul ,,proiectului de implementare a sistemului
S.P.O.C.-P.K.I.”, respectiv:
participarea la şedinţele de implementare şi colaborarea cu specialiştii externi
pentru implementarea proiectului;

efectuarea de teste privind schimbul de informaţii şi certificate cu S.P.O.C.
Germania, precum şi teste de interoperabilitate între sisteme cu Luxemburg şi Spania;
demararea activităţilor de instalare hardware şi software.
 desfăşurarea activităţilor specifice în vederea participării României la Directorul
de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (I.C.A.O.- P.K.D.):
urmare a demersurilor D.G.P., la data de 11.12.2015 a fost adoptată
Legea nr. 317 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la
care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea
participării la Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale,
publicată în Monitorul Oficial nr. 948 din 22.12.2015;
având în vedere acest aspect la data de 28.12.2015, instituţia noastră a
transmis Notificarea de înscriere la Directorul de Chei Publice al ICAO.
 implementarea sistemului Controlul Suplimentar al Accesului - S.A.C. potrivit
prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 5499/04.08.2011, cu modificările şi completările
ulterioare, atât pe echipamentele de personalizare a paşapoartelor simple electronice cât şi pe
echipamentele de personalizare carduri.
 implementarea înscrierii scorului de amprentă în mediul electronic de stocare, potrivit
prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 5499/04.08.2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
 participarea la sedinţele privind implementarea proiectului cărţii electronice de
identitate;
 asigurarea condiţiilor în vederea livrării paşaportului la domiciliu;
 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.
REALIZĂRI REZULTATE DIN ANALIZA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII
În cursului anului 2015 au fost primite 958.034 cereri de eliberare a paşapoartelor simple
electronice şi temporare (faţă de 792.905 cereri de eliberare primite în anul 2014) fiind emise
946.804 (faţă de 780.674 emise în anul 2014) din care 681.753 paşapoarte simple electronice şi
265.051 paşapoarte simple temporare (faţă de 520.628 paşapoarte simple electronice şi 260.046
paşapoarte simple temporare emise în anul 2014).
Au fost eliberate solicitanţilor 772.567 paşapoarte simple electronice şi temporare (faţă de
650.558 eliberate în anul 2014) din care 506.974 paşapoarte simple electronice şi 265.593
paşapoarte simple temporare (faţă de 390.100 paşapoarte simple electronice şi 260.458 paşapoarte
simple temporare eliberate în anul 2014).
Au fost desfăşurate activităţi specifice de personalizare a 956.540 carduri de sănătate
pentru C.N.A.S. şi 4.706 permise de mic trafic de frontieră pentru M.A.E.
Au fost desfăşurate activităţi specifice pe linia arhivării electronice, astfel:
- 9.798 dosare scanate cu 253.499 file;
- 8.500 dosare indexate cu 252.892 file şi 84.652 persoane;
- 8.547 dosare supervizate cu 250.392 file.

Au fost primite de la autorităţile competente 8.620 comunicări privind 12.153
persoane (faţă de 5.599 comunicări privind 7.288 persoane primite în anul 2014) referitoare la
dispunerea măsurilor privind suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie a
cetăţenilor români în străinătate, acestea fiind implementate în evidenţa informatizată şi
transmise s.p.c.e.e.p.s. în vederea dispunerii de măsuri conform competenţelor.
În ceea ce priveşte situaţia activităţilor poliţieneşti, în cursul anului 2015 la nivelul
s.p.c.e.e.p.s. s-au desfăşurat deplasări în teren, ocazie cu care au fost retrase 1.689 paşapoarte şi
s-au întocmit 1.643 procese-verbale de constatare privind lipsa de la domiciliu a posesorilor de
documente de călătorie (faţă de 1.211 paşapoarte retrase şi 1.348 procese-verbale de constatare
întocmite în anul 2014).
De asemenea, la ghişeele s.p.c.e.e.p.s. au fost depistate 13 persoane care figurau în
evidenţa ,,Urmăriţi general”, (faţă de 8 persoane în anul 2014) fiind întocmite actele procedurale
în vederea predării acestora autorităţilor competente.
Totodată, serviciile publice comunitare au efectuat 7 acţiuni de sesizare a organelor
judiciare cu privire la paşapoarte falsificate fiind depistate 41 de tentative de obţinere a
documentelor de călătorie ca urmare a substituirii de persoană, ori prezentării de documente
falsificate.
Au fost primite de la Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din
Inspectoratul General al Poliţiei Române 302 lucrări referitoare la 1.035 cetăţeni români care
au fost expulzaţi/returnaţi din străinătate.
Ca urmare a documentaţiei primite de la misiunile diplomatice ori oficiile
consulare ale României au fost desfăşurate activităţi specifice în vederea:
identificării a 85 cetăţeni români care nu se mai aflau în posesia documentelor de
călătorie, pentru eliberarea titlurilor de călătorie;
transmiterii de comunicări la serviciile publice comunitare referitoare la 335
persoane accidentate şi 1.357 cetăţeni români decedaţi pe teritoriul altor state;
identificării a 8.441 cetăţeni români care au încălcat legile statelor în care au
călătorit fiind informate serviciile publice comunitare pentru efectuarea menţiunilor în
evidenţe;
solicitări de date suplimentare pentru 2.014 persoane;
efectuării de verificări în evidenţe, astfel:
o stabilirea gradelor de rudenie în cazul a 259 persoane, pentru
realizarea de colocvii la nivel de penitenciar;
o 473 persoane-minori de cetăţenie română identificaţi neînsoţiţi şi
aflaţi în dificultate în străinătate.
Au fost efectuate 634 verificări în evidenţe şi transmise rezultatele obţinute, ca
urmare a solicitărilor de identificare primite de la tribunale, instanţe de judecată, primării,
misiuni diplomatice şi oficii consulate ale României din străinătate sau alte instituţii;
Au fost desfăşurate activităţi de identificare şi informare a s.p.c.e.e.p.s.-urilor, respectiv
verificarea în evidenţe a 136 minori adoptaţi/încredinţaţi spre adopţie şi a datelor persoanelor
adoptatoare, ca urmare a comunicărilor primite de la direcţiile de asistenţă socială şi protecţia
copilului în a căror rază teritorială se află domiciliul copilului adoptat/încredinţat în vederea
adopţiei, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2)/ art. 41 alin (4) din Legea nr. 273/2004
privind regimul juridic al adopţiei.
Au fost eliberate 620 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 90.911 cereri pentru eliberarea paşaportului
simplu electronic cu menţionarea ţării de domiciliu (faţă de 110.488 cereri preluate în anul
2014).
• 57.283 cereri au fost depuse prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiile
consulare ale României (faţă de 47.097 cereri depuse în anul 2014).
• 33.628 cereri au fost depuse la S.p.c.e.e.p.s. judeţene şi al mun. Bucureşti (faţă
de 63.391 cereri depuse în anul 2014).
Au fost soluţionate 4.129 solicitări de furnizare date din R.N.E.P.S. privind cetăţenia
română şi 5.735 solicitări pentru atestarea calităţii de cetăţean român pentru 7.439 persoane
(faţă 2.960 solicitări de furnizare date din R.N.E.P.S. privind cetăţenia română şi 4.035 solicitări
pentru atestarea calităţii de cetăţean român pentru 4.950 persoane în anul 2014).
Au fost personalizate 700.665 paşapoarte electronice simple (faţă de 537.927
paşapoarte electronice simple personalizate în anul 2014), din care au rezultat 8.876 rebuturi
tehnologice (faţă de 8.314 rebuturi tehnologice rezultate în anul 2014).
În baza protocolului încheiat între Departamentul Consular din M.A.E. şi D.G.P.
au fost personalizate 1.284 paşapoarte electronice diplomatice şi 3.268 paşapoarte
electronice de serviciu (1.202 paşapoarte electronice diplomatice şi 2.660 paşapoarte
electronice de serviciu personalizate în anul 2014).
Au fost personalizate pentru Inspectoratul General pentru Imigrări:

33.929 permise de şedere pentru cetăţenii străini.

25 paşapoarte electronice pentru persoane fără cetăţenie;

532 documente electronice de călătorie pentru protecţie subsidiară;

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

956.540 carduri de sănătate.

4.706 permise de mic trafic de frontieră.
În perioada analizată, secretariatul direcţiei generale a gestionat, în principal:

60.828 lucrări intrate (faţă de 52.721 lucrări intrate în anul 2014);

46.954 lucrări expediate;

compartimentul relaţii cu publicul a înregistrat 7.446 lucrări.
Au fost soluţionate telefonic 3.325 solicitări privind liberul acces la informaţiile de
interes public, precum şi 1.582 prin e-mail.
Este important de menţionat că datorită celor 128 mulţumiri înregistrate pe
parcursul anului curent, în referire la informaţiile de interes public oferite, gradul general de
mulţumire al cetăţenilor privind activitatea D.G.P. poate fi considerat bun.
ACŢIUNI PRIORITARE ALE D.G.P.

Consolidarea capacităţii administrative a D.G.P. prin desfăşurarea activităţilor
specifice în cadrul „sistemului integrat de arhivă electronică, management al documentelor şi
îmbunătăţirea calităţii serviciilor”;

Implementarea Controlului Suplimentar al Accesului - S.A.C., potrivit
prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 5499/04.08.2011, cu modificările şi completările

ulterioare, pe toate echipamentele de personalizare până la finalizarea stocului de paşapoarte
simple electronice cu mediu electronic de stocare cu autentificare de tip control de bază al
accesului (B.A.C.);
 Finalizarea implementării înscrierii scorului de amprentă în mediul electronic de
stocare, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 5499/04.08.2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Desfăşurarea activităţilor specifice în vederea participării României la Directorul
de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (I.C.A.O.- P.K.D.):
- urmare a aprobării în şedinţa Guvernului din data de 27 mai 2015 a Memorandumului cu
tema ,,Participarea României la Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile
Internaţionale (I.C.A.O.- P.K.D.), prin Direcţia Generală de Paşapoarte din Ministerul Afacerilor
Interne”, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea pentru completarea O.G. nr. 41/1994 privind
autorizarea plăţii cotizaţiilor la Organizaţiile Internaţionale Interguvernamentale la care România este
parte precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării României la Directorul
de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (I.C.A.O.- P.K.D.), care după adoptare
şi promulgare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 948 din 22.12.2105 sub nr. 317.

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:
•
creşterea gradului de siguranţă a paşapoartelor simple electronice şi temporare
prin introducerea unor noi elemente de securizare;
•
schimbarea tehnicii din dotare având în vedere finalizarea introducerii în
circulaţie a noii generaţii de paşapoarte simple temporare;
•
operaţionalizarea platformei 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 în măsura în care vor fi finalizate actele normative;
•
interconectarea Punctului Unic de Contact - S.P.O.C, constituit la nivelul
D.G.P., potrivit prevederilor Regulamentului Consiliul Uniunii Europene nr. 2252/13.12.2004 şi
a deciziei Comisiei Europene nr. 7476/05.10.2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu
sistemele similare a celorlalte state membre ale U.E.

