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I. INTRODUCERE  

 

Activitatea Direcţiei Generale de Paşapoarte şi serviciilor publice 

comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în cursul 

anului 2016 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. 

 

II. OBIECTIVE URMĂRITE DE D.G.P. ÎN ANUL 2016 

 

În atenţia Direcţiei Generale de Paşapoarte s-au aflat obiective 

importante care au vizat îndeosebi: 

 coordonarea activităţii serviciilor publice comunitare pentru 

eliberarea și evidența pașapoartelor 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 și Justiției 

Sociale, 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, în acest context desfășurându-se activități specifice privind 

punerea în practică a măsurilor aflate în responsabilitatea D.G.P. din Planul 

privind punerea în aplicare la nivelul MAI a activităților specifice pentru 

implementarea pachetului de măsuri pentru simplificarea procedurilor 

administrative (O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea și 

completarea unor acte normative); 

 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; 
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 desfășurarea activităților specifice în vederea participării României 

la Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale 

(I.C.A.O.- P.K.D.): au fost plătite taxele anuale, s-a pregătit sistemul la nivel 

naţional, au fost încărcate certificatele CSCA în dispozitivul criptografic al 

ICAO PKD, sistemul fiind trecut în producţie. 

 interconectarea Punctului Unic de Contact - S.P.O.C, constituit la 

nivelul D.G.P., potrivit prevederilor Regulamentului Consiliului 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. În perioada analizată s-a continuat 

testarea cu 16 state membre, s-a trecut în mediul de producţie în primul stadiu cu 

Cehia şi Italia şi stadiu final cu Germania (autorizarea verificării amprentelor 

din documentele de călătorie). 

 participarea la sedințele privind  implementarea proiectului cărții 

electronice de identitate; 

 asigurarea condițiilor 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. 

 

III. REALIZĂRI REZULTATE DIN ANALIZA ŞI EVALUAREA 

ACTIVITĂŢII 

 

În cursului anului 2016 au fost primite și soluționate 1.186.199 cereri de 

eliberare a paşapoartelor simple electronice şi temporare (față de 957.933 cereri 

de eliberare primite în anul 2015 constatându-se o creștere de 24%) fiind emise 

1.175.375  (față de 946.760 emise în anul 2015) din care 889.495 paşapoarte 

simple electronice şi 285.880 paşapoarte simple temporare (față de 681.709 

paşapoarte simple electronice și 265.051 paşapoarte simple temporare emise în 

anul 2015). Din totalul cererilor primite 41.259 au fost preluate la punctele 

mobile (față de 33.689 în anul 2015 constatându-se o creștere cu 23%). 
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Au fost desfăşurate activităţi specifice de personalizare a 131.546 carduri 

de sănătate pentru C.N.A.S., 1.180 pașapoarte electronice diplomatice, 3.873 

pașapoarte electronice de serviciu și 7.489 permise de mic trafic de frontieră 

pentru M.A.E. 

Au fost desfăşurate activităţi specifice pe linia arhivării electronice, astfel: 

- 8.853 dosare scanate cu 185.979 file; 

- 8.273 dosare indexate cu 195.121 file și 104.200 persoane; 

- 8.558 dosare supervizate cu 181.592 file. 

În perioada 18.04.-24.05.2016, activitatea Direcţiei Generale de 

Paşapoarte a fost supusă auditului financiar de către Curtea de Conturi, iar în 

urma verificărilor nu au fost constate probleme. 

De asemenea, în perioada 29.08.2016-21.10.2016, o echipă a Direcţiei de 

Audit Public Intern a efectuat o misiune de auditare a activităţii Direcţiei 

Generale de Paşapoarte. Perioada supusă verificării a fost 01.06.2014-

31.07.2016, iar recomandările stabilite de echipa de auditori sunt în curs de 

implementare conform calendarului stabilit de comun acord. 

 

1. ÎN DOMENIUL CREŞTERII EFICIENŢEI  

ACTIVITĂŢII OPERATIVE 

 

1.1. Restricţii, identificări şi relaţii de muncă în străinătate  

Au fost primite de la autorităţile competente 11.742 comunicări 

privind 16.255 persoane (față de 8.620 comunicări privind 12.153 persoane 

primite în anul 2015) referitoare la dispunerea măsurilor privind 

suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie a cetăţenilor români în 

străinătate, acestea fiind implementate în evidenţa informatizată și transmise 

s.p.c.e.e.p.s. în vederea dispunerii de măsuri conform competențelor. 

În ceea ce priveşte situaţia activităţilor poliţieneşti, în cursul anului 2016 

la nivelul s.p.c.e.e.p.s. s-au desfăşurat deplasări în teren, ocazie cu care au fost 

retrase 1.727 paşapoarte şi s-au întocmit 1.396 procese-verbale de constatare 

privind lipsa de la domiciliu a posesorilor de documente de călătorie (față de 

1.689 pașapoarte retrase și 1.643 procese-verbale de constatare întocmite în anul 

2015). 
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De asemenea, la ghişeele s.p.c.e.e.p.s. au fost depistate 8 persoane care 

figurau în evidenţa ,,Urmăriţi general”, fiind întocmite actele procedurale în 

vederea predării acestora autorităţilor competente. 

Totodată, serviciile publice comunitare au efectuat 9 acțiuni de sesizare a 

organelor judiciare cu privire la paşapoarte falsificate fiind depistate 48 de 

tentative de obţinere a documentelor de călătorie ca urmare a substituirii de 

persoană, ori prezentării de documente falsificate, (față de 7 acțiuni de sesizare 

a organelor judiciare și 41 tentative de obținere a documentelor ca urmare a 

substituirii de persoană în anul 2015). 

Au fost sancționate contravențional 10.867 persoane cu amenzi în 

valoare de 388.947 lei. 

Au fost primite și soluționate 219 lucrări referitoare la 544 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 desfășurate activități specifice în 

vederea: 

- identificării a 51 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 396 persoane accidentate şi 1.621 cetăţeni români decedaţi pe teritoriul altor 

state; 

- identificării a 7.741 cetăţeni români care au încălcat legile statelor 

în care au călătorit fiind informate serviciile publice comunitare pentru 

efectuarea menţiunilor în evidenţe; 

- efectuării de verificări în evidenţe, astfel: 

o stabilirea gradelor de rudenie în cazul a 721 persoane, 
pentru realizarea de colocvii la nivel de penitenciar; 

o 437 persoane-minori de cetăţenie română identificaţi 

neînsoţiţi şi aflaţi în dificultate în străinătate.  

Au fost efectuate 565 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 83 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 969 adeverinţe din care rezultă instituirea sau 

neinstituirea unei măsuri de limitare a exercitării dreptului la libera 

circulaţie în străinătate. 

Au fost expediate la serviciile publice comunitare 3.099 paşapoarte şi 

dovezi ale paşapoartelor anulate sau care au fost găsite de autorităţile străine 
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şi transmise instituţiei noastre, prin intermediul misiunilor diplomatice ori oficiilor 

consulare ale României în ţările respective (față de 2.022 documente în anul 2015). 

 

1.2. Cetăţeni români cu domiciliul în străinătate 

În perioada analizată, au fost preluate 123.623 cereri pentru eliberarea 

paşaportului simplu electronic cu menţionarea ţării de domiciliu (față de 

90.911 cereri preluate în anul 2015). 

 74.862 cereri au fost depuse prin intermediul misiunilor 

diplomatice şi oficiile consulare ale României (față de 54.213 cereri depuse în 

anul 2015). 

 48.761 cereri au fost depuse la s.p.c.e.e.p.s. judeţene şi al mun. 

Bucureşti (față de 33.628 cereri depuse în anul 2015).  
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Au fost analizate 70.827 cereri, dintre care 66.512 au fost validate cu 

propunere de aprobare, 189 cu propunere de refuz, 4.126 au fost transmise 

spre reînregistrare în vederea completării documentaţiei sau corectării datelor 

cererii. 

Tot în această perioadă au fost efectuate verificări în evidenţe pentru 

201.796 persoane, au fost adăugate date pentru 36.186 persoane, au fost 

actualizate datele existente pentru 111.156 persoane, s-au efectuat 281 

conexări şi au fost atribuite 35.440 dosare pentru persoanele care nu 

figurau în evidenţa specială de paşapoarte. 

Au fost transmise adrese de informare a s.p.c.e.e.p.s. cu privire la 

1.049 de persoane care au dobândit statutul de cetăţean român cu 

domiciliul în străinătate și au fost redactate 382 de lucrări constând în petiţii, 

furnizări de date de interes public sau corespondenţă cu alte instituţii. 
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1.3. Cetăţenie 

Au fost soluţionate 5.458 solicitări de furnizare date din R.N.E.P.S. 

privind cetăţenia română și 5.814 solicitări pentru atestarea calităţii de 

cetăţean român pentru 6.130 persoane (față 4.129 solicitări de furnizare date din 

R.N.E.P.S. privind cetăţenia română și 5.735 solicitări pentru atestarea calităţii de 

cetăţean român pentru 7.439 persoane în anul 2015). 
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La solicitarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, au fost efectuate 

verificări pentru 111.429 persoane, cuprinse în 1.182 proiecte de 

re/dobândire a cetăţeniei române (față de 67.464 persoane, cuprinse în 789 

proiecte de re/dobândire a cetăţeniei române, în anul 2015) și verificări pentru 

362 persoane cuprinse în 23 proiecte de renunţare la cetăţenia română. 
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Au fost primite de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie 

respectiv Ministerul Afacerilor Externe 45.220 certificate de cetăţenie, fiind 

implementate în evidenţe 34.452, iar 33.802 au fost clasate în dosarele 

personale/colective. 

Au fost anulate în evidenţa IDIS 356 paşapoarte ca efect al 

renunţării la cetăţenia română, fiind studiate 745 decrete de renunțare la 

cetățenia română.  

Au fost efectuate 239.587 verificări și actualizări în evidenţa specială de 

pașapoarte a datelor cu privire la cetățenia română și au fost întocmite 53.974 

fişe personale pentru persoanele care au dobândit/redobândit cetăţenia română. 

Au fost soluționate 536 petiții care au avut ca obiect solicitarea unor 

informații referitoare la cetățenia română și au fost întocmite 71 de răspunsuri la 

cererile formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public. 
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1.4. Arhivă 

La solicitările telefonice ale serviciilor publice comunitare verificările sunt 

efectuate cu maximă operativitate, atât pentru cererile de eliberare a paşapoartelor 

în regim normal cât şi pentru cele în regim de urgenţă, în acest sens, în perioada 

analizată fiind verificate telefonic 6.074 persoane, din care în 1.399 în regim de 

urgenţă şi 4.675 în regim normal (față de 4.192 persoane, din care în 1.074 în 

regim de urgenţă şi 3.118 în regim normal în anul 2015). 

Au fost efectuate 63.045 verificări în evidenţele informatizate şi fondul 

arhivistic ale D.G.P. (față de 60.289 verificări în anul 2015) în vederea furnizării 

datelor în condiţiile legii, la solicitarea unor structuri din M.A.I., M.A.E., 

S.I.E., S.R.I., M.Ap.N. sau a altor organe ale administraţiei publice, persoane 

juridice sau fizice, în limitele competenţelor funcţionale. 

Au fost puse la dispoziţia personalului direcţiei generale precum şi 

lucrătorilor altor instituţii 58.244 dosare personale de paşapoarte (față de 

42.567 în anul 2015) în vederea soluţionării lucrărilor specifice fiecărui 

domeniu de activitate, iar 6 persoane au solicitat studierea propriului dosar 

de paşapoarte. 
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În perioada analizată, 172 persoane au cerut eliberarea unor copii ale 

documentelor aflate în dosarele personale de paşapoarte, în special după 

actele de stare civilă, fiind eliberate 162 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 191 de persoane, fiind transmise în acest sens 4.224 astfel de 

documente. 
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2. ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII DE PERSONALIZARE 

 

2.1. Personalizare automatizată 

Au fost personalizate 911.130 paşapoarte electronice simple (față de 

700.665 paşapoarte electronice simple personalizate în anul 2015), din care au 

rezultat 4.531 rebuturi tehnologice la personalizare (față de 8.876 rebuturi 

tehnologice rezultate în anul 2015). 

 

7
0
0
.6
6
5

8.8
76

9
1
1
.1
3
0

4.5
31

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2015 2016

PAȘAPOARTE ELECTRONICE PERSONALIZATE

REBUTURI LA PERSONALIZARE
 

 

În baza protocolului încheiat între Departamentul Consular din 

M.A.E. şi D.G.P. au fost personalizate 1.273 paşapoarte electronice 

diplomatice şi 4.072 paşapoarte electronice de serviciu (1.284 paşapoarte 

electronice diplomatice şi 3.268 paşapoarte electronice de serviciu 

personalizate în anul 2015). 

Au fost personalizate pentru Inspectoratul General pentru Imigrări: 

 32.270 permise de şedere pentru cetăţenii străini. 

         23 paşapoarte electronice pentru persoane fără cetăţenie; 

      329 documente electronice de călătorie pentru protecţie 

subsidiară; 

    1.007 documente electronice de călătorie Convenţia din 28 

iulie 1951. 

Au fost desfăşurate activităţi specifice de personalizare a: 

 132.685 carduri de sănătate. 

     7.760 permise de mic trafic de frontieră. 

În cadrul acestor indicatori sunt cuprinse toate solicitările de personalizare, 

inclusiv cele aferente reluării procesului de personalizare în urma declarării 

diferitelor categorii de rebut identificate pe parcursul fluxului tehnologic (rebuturi 

tehnologice constatate în timpul personalizării, după controlul tehnic de calitate, 

după împlicuire, rebuturi de fabricație și rebuturi de emitere). 
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2.2. Control calitate şi expediţie 

 A fost asigurat controlul de calitate pentru 90.500 blanchete de 

documente electronice şi 907.953 documente electronice personalizate (față de 

63.320 blanchete de documente electronice şi 697.477 documente electronice 

personalizate în anul 2015), constatându-se 15.870 rebuturi, grupate în 

următoarele categorii: 11.477 rebuturi de fabricaţie, 4.110 rebuturi tehnologice 

(după controlul de calitate) şi 283 rebuturi de emitere. 
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Au fost expediate 892.271 paşapoarte electronice personalizate din care 

664.532 pentru serviciile publice comunitare, 28.177 paşapoarte simple 

electronice pentru a fi expediate la domiciliul titularilor prin curier, 198.214 

pașapoarte simple, diplomatice și de serviciu electronice pentru M.A.E. şi 

1.160 documente electronice pentru I.G.I. 
A fost asigurat controlul de calitate pentru 32.270 permise de şedere 

pentru I.G.I., fiind expediate 30.615 astfel de documente. 

Au fost împlicuite și expediate 131.546 carduri naţionale de asigurări 

sociale de sănătate și 7.489 permise de mic trafic de frontieră. 

S-au efectuat 6.049 accesări ale sistemului, în urma solicitării 

serviciilor publice comunitare de verificare a preluării corecte a imaginilor 

faciale sau amprentelor digitale ale solicitanţilor de paşapoarte simple 

electronice sau pentru întocmirea unor răspunsuri la memorii/petiţii. 

Au fost întocmite şi transmise răspunsuri la 2.545 memorii adresate 

de cetăţeni români (față de 1.760 memorii primite în anul 2015). 
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2.3. Validare date şi asistenţă tehnică de producţie. 

Validare date 

 s-au efectuat 2.023 intervenţii pe baza de date de paşapoarte 

SABLE; 

 s-a acordat asistenţă tehnică şi coordonare telefonică pentru 

s.p.c.e.e.p.s. teritoriale - 1.405 apeluri telefonice preluate şi soluţionate; 

 au fost extrase datele necesare pentru crearea lotului de 

paşapoarte şi încărcarea acestuia pe D.E.P.A.S. - 366 loturi; 

 au fost prelucrate pe baza naţională de paşapoarte datele pentru 

3.763 asistaţi cu cheie şi 963 asistaţi fără cheie. 

Asistenţă tehnică producţie 

 891 intervenţii pentru întreţinerea sistemului de producţie Book 

Master; 

 340 intervenţii pentru întreţinerea sistemului de împlicuire C.M.C.; 

 702 intervenții pentru întreţinerea sistemului de furnizare aer 

comprimat ATLAS COPCO; 

 305 loturi de permise primite de la I.G.I. - decriptate; 

 948.013 semnături electronice pentru loturile de date de pașapoarte 

și permise; 

 240 monitoare oficiale extrase şi postate în folderul Monitor Oficial. 

 A fost asigurată colaborarea cu personalul tehnic 3M, PRIMATEHNIC, 

SISTEC, CALOREX și AERTECH pentru menţinerea sistemului de 

personalizare în parametrii optimi de funcţionare. 

A fost asigurată funcționalitatea sistemului PKI și SPOC și s-au tratat 

corespunzător solicitările statelor membre UE. 

 

IV. SUPORT DECIZIONAL 

 

4.1. Control intern managerial şi managementul riscurilor  

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pe 

anul 2016 a urmărit în mod distinct ca obiectiv crearea unui cadru unitar pentru 

acţiunile derulate la nivelul D.G.P. pentru dezvoltarea sistemului, prin 

reproiectarea instrumentelor conceptual-metodologice existente şi consolidarea 

locului şi rolului structurii cu atribuţii de coordonare, monitorizare şi îndrumare 

metodologică a sistemului de control intern/managerial. 

În acest sens a fost efectuată analiza stadiului de implementare a 

programului de control intern managerial prin centralizarea indicatorilor realizați 

de către toate structurile direcției generale în baza aplicării standardelor de 

control intern. 

Totodată, a fost elaborat Regulamentul privind sistemul de control intern 

managerial aprobat prin Dispoziţia directorului general nr. 2.306.238/1 din 

15.03.2016.   

În conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului Controlului Intern Managerial la nivelul M.A.I., modificat şi completat 

prin O.S.G.G. nr. 200/2016 au fost întocmite Lista activităţilor Procedurabile şi 
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Calendarul de actualizarea procedurilor la nivelul D.G.P., procedurile 

operaţionale fiind actualizate conform termenelor stabilite în calendar. 

Direcţia Generală de Paşapoarte dispune de un  sistem de control 

intern/managerial care a permis conducerii să se asigure că fondurile publice 

gestionate, în scopul îndeplinirii obiectivelor, au fost utilizate în condiţii de  

legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. 

În perioada 01.06 - 31.07.2016 o echipă a Direcţiei de Audit Public Intern 

a efectuat o misiune de auditare a activităţii Direcţiei Generale de Paşapoarte iar  

recomandările pe linie de control intern managerial stabilite de echipa de 

auditori urmează a fi implementate conform calendarului stabilit de comun 

acord. 

Activitatea de revizuire a Registrului de Riscuri a fost efectuată în cursul 

anului 2016 de către Echipa de Gestionare a Riscurilor constituită la nivelul 

Direcţiei Generale de Paşapoarte, fiind desfăşurate o activitate de evaluare 

subsecventă, o activitate de reanalizare a riscurilor identificate la nivelul 

direcţiei generale finalizată prin întocmirea anexei 3A - evaluare primară pentru 

noile riscuri propuse ca majore, precum şi o activitate de monitorizare prin 

evaluare. 

Deasemenea, având în vedere intrarea în vigoare a O.S.G.G. nr. 200/2016 

privind modificare şi completarea O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea 

codului controlului intern managerial al entităţilor publice precum şi a 

precizărilor Corpului de Control al Ministrului, a fost constituită prin D.Z.U. nr. 

156 din 10.08.2016 o nouă Echipă de Gestionare a Riscurilor care are în 

componenţă şefi ai structurilor direcţiei generale şi, ca element de noutate, 

responsabili cu riscurile care vor asista şefii structurilor în procesul de 

administrare a riscurilor. 

La nivelul Secretariatului Tehnic al Echipei de Gestionare a Riscurilor se 

află în lucru proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a echipei de 

gestionare a riscurilor urmând ca după elaborarea, la nivelul M.A.I. a Procedurii 

de Sistem privind Managementul Riscurilor, proiectul să fie finalizat. 

 

4.2. Controale efectuate la structurile D.G.P. şi serviciile publice 

comunitare pentru eliberarea şi evidenţa pașapoartelor simple 

În perioada analizată au fost executate, conform planificării anuale 

aprobate, 5 controale de fond la S.p.c.e.e.p.s. ale județelor Gorj, Dâmboviţa, 

Bihor, Ialomiţa şi Ilfov precum şi 3 activităţi de recontrol organizate de Corpul 

de Control al Ministrului la S.p.c.e.e.p.s. ale județelor Mureş, Hunedoara şi 

Bistriţa Năsăud. 

Totodată, a fost efectuată cercetarea prealabilă cu privire la posibile 

abateri disciplinare în cazul a 24 de poliţişti din sistemul de paşapoarte, 

context în care s-au dispus 20 de sancţiuni disciplinare, două atenţionări, iar 

în două situaţii cauza a fost clasată ca urmare a constatării nevinovăţiei 

poliţiştilor cercetaţi. 

De asemenea, ca urmare a verificărilor punctuale derulate în 33 de 

situaţii ce au avut ca obiect aspecte de încălcare a eticii şi deontologiei 

profesionale sau a metodologiei specifice de paşapoarte şi în scopul prevenirii 
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săvârşirii de abateri disciplinare, s-au dispus 32 de  măsuri cu caracter 

administrativ-preventiv de atenţionare a poliţiştilor în sarcina cărora au fost 

reţinute elemente de neconformitate, prin raportare la statutul profesional al 

acestora. 

În perioada analizată, s-au soluţionat 35 petiţii/sesizări/reclamaţii 

înregistrate. 

Totodată, au fost evaluate 79 de sesizări privind posibile infracţiuni 

de fals la regimul paşapoartelor din care 35 documente de călătorie au fost 

falsificate ulterior emiterii, iar 44 de paşapoarte analizate au fost emise cu fals 

de identitate în intervalul 1996-2016. 

Cu privire la cele 44 de paşapoarte emise cu fals de identitate, 27 dintre 

acestea au aparţinut unor minori, în contextul în care identitatea persoanelor a 

fost certificată de către părinţi /reprezentantul legal, respectiv 17 documente de 

călătorie, emise unor persoane majore care nu figurau la data cererii ca deţinători 

ai unor paşapoarte. 

De asemenea, la nivelul serviciilor publice comunitare au fost depistate 

20 de tentative de obţinere a paşapoartelor în baza unor documente false sau 

falsificate ori prin substituire de persoană. 

 În funcţie de particularitatea situaţiilor evaluate, în toate cazurile s-a 

procedat la sesizarea unităţilor de parchet competente pentru continuarea 

cercetărilor şi dispunerii măsurilor legale corespunzătoare. 

Tot în materia falsurilor la regimul paşapoartelor structurile specializate 

din cadrul Ministerului Afacerilor Externe au transmis Direcţiei Generale de 

Paşapoarte 9 informări cu privire la 19 paşapoarte falsificate ulterior 

emiterii, care au fost notificate în Sistemul naţional informatic de evidenţă a 

paşapoartelor simple.  

 

4.3. Activităţi de coordonare metodologică 

În această perioadă, activitatea de coordonare, sprijin şi îndrumare a fost 

desfășurată la S.p.c.e.e.p.s. ale jud. Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Dolj, Satu-

Mare şi Sibiu. 

În perioada de referință au fost analizate aspectele cuprinse în 134 

solicitări primite de la serviciile publice comunitare, structuri ale direcției 

generale sau M.A.E., fiind întocmite şi transmise puncte de vedere în acest sens. 

De asemenea, au fost întocmite răspunsuri la 1. 759 solicitări   adresate 

de către cetățeni direcției generale, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţii de interes public. 

Totodată, soluţiile formulate în cele 127 petiții înregistrate au fost în 

concordanţă cu actele normative în vigoare, iar răspunsurile au fost transmise 

petenţilor în termenul legal. 

În 399 situaţii s-au efectuat verificări, analize şi propuneri referitoare 

la corecţii sau actualizări informatice și s-au transmis 1.532 comunicări  la 

s.p.c.e.e.p.s. privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a 

numelui persoanelor fizice în vederea implementării în Sistemul Naţional 

Informatic de Evidenţă a Pașapoartelor Simple. 
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S-a colaborat cu Direcţia Relaţii Consulare şi Centrul Naţional pentru 

Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu din cadrul M.A.E.  pentru soluţionarea a 

364 de situații care au necesitat corectarea datelor gestionate în Sistemul 

Naţional Informatic de Evidenţă a Paşapoartelor Simple prin intermediul 

misiunilor diplomatice și oficiilor consulare. 

 

4.4 Protecţia informaţiilor clasificate 

În perioada analizată, au fost înregistrate 1114   documente 

neclasificate din care 389 emise şi 725 primite, 208 documente secrete de 

serviciu din care 182 emise şi 26 primite, 6 documente secrete de stat nivelul 

secret din care 4 primite și 2 emise şi 1 document secret de stat nivelul strict 

secret fiind, totodată, multiplicate 136 documente clasificate în 286 exemplare. 

Au fost iniţiate demersurile legale pentru revalidarea accesului la 

informaţii  clasificate pentru 58 cadre din care 40 pentru strict secret, 6 pentru 

secret și 12 pentru secret de serviciu, și au fost scoase din evidenţă 41 

autorizaţii de acces la informaţii clasificate secrete de stat şi 7 autorizaţii de 

acces la informaţii secrete de serviciu. 

Au fost luate în evidenţă 84 autorizaţii de acces la informaţii 

clasificate secrete de stat şi 19 autorizaţii de acces la informaţii secrete de 

serviciu. 

În colaborare cu şefii structurilor direcției generale, s-au desfăşurat 253 

de activităţi protective. 

Urmare a Dispoziției conducerii M.A.I., au fost eliberate delegații de 

acces la bazele de date deținute de către D.G.P. și serviciile publice comunitare 

pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple pentru 157 cadre ale S.R.I. 

S-au desfăşurat 7 activităţi de control pe linia protecţiei informaţiilor 

clasificate la structurile D.G.P. 

Au fost iniţiate demersuri legale la Departamentul de Informații și 

Protecţie Internă în vederea efectuării controlului antiinterceptare a sistemelor 

informatice de comunicații achiziționate în perioada supusă analizei şi a fost 

acreditat un sistem informatic şi de comunicaţii în vederea stocării, procesării şi 

transmiterii de informaţii clasificate în format electronic, clasa secrete de stat, 

nivelul secret. 

 

4.5. Prevenirea şi combaterea corupţiei 

În domeniul prevenirii corupţiei au fost desfăşurate activităţi conform 

Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie, aprobată prin 

O.M.A.I. nr. 86/2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind reevaluat şi 

implementat în aplicaţia MARC (Managementul asistat al riscurilor la 

corupţie), Registrul riscurilor de corupţie la nivelul direcţiei generale. 

În vederea desfăşurării în condiţii foarte bune a activităţilor de gestionare 

a riscurilor la corupţie s-a asigurat instruirea a 15 ofiţeri din cadrul Direcţiei 

Generale de Paşapoarte, care deţin drepturi de utilizator în cadrul aplicaţiei 

MARC administrate de Direcţia Generală Anticorupţie.  
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Totodată, au fost diseminate şi prelucrate cu întreg personalul instituţiei 

materialele documentare transmise de către Direcţia Generală Anticorupţie în 

domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei la nivelul Ministerului Afacerilor 

Interne. 

Având în vedere dinamica activităţilor pe linie de gestiune a materialelor 

cu regim special, prin raportare la posibile fapte de corupţie, s-a procedat la 

sesizarea unităţilor de parchet competente şi informarea Direcţiei Generale 

Anticorupţie cu privire la lipsa unor folii de securizare pentru paşapoartele 

simple temporare din gestiunea a două s.p.c.e.e.p.s. 

De asemenea, a fost transmis Direcţiei Generale Anticorupţie un material 

privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015 în sistemul 

de paşapoarte. 

 

4.6. Protecţia datelor cu caracter personal 

Structura responsabilă cu protecţia datelor personale a participat la toate 

acţiunile întreprinse de D.G.P., care implică activităţi de prelucrare a datelor cu 

caracter personal, având responsabilitatea de a coordona, monitoriza şi 

supraveghea îndeplinirea de către operator a tuturor obligaţiilor care îi 

revin conform legii şi de a asigura conformitatea cu normele de protecţie a 

datelor personale. 

Activitatea s-a concentrat pe îndeplinirea următoarele obiective: 

 Evaluarea tuturor situaţiilor de prelucrare a datelor cu caracter 

personal la nivelul direcţiei generale şi s.p.c.e.e.p.s., în scopul întocmirii 

Inventarului operaţiunilor de prelucrare; 

 Participarea Responsabilului cu protecția datelor la activități de 

cooperare/coordonare/consultare în vederea asigurării unui cadru regulamentar 

de protecţie a datelor personale deţinute în baza de date a instituţiei şi de 

reprezentare a intereselor operatorului D.G.P.; 

 Asigurarea conformităţii comunicării/transferului datelor cu 

caracter personal din evidenţele automate/neautomate ale direcţiei generale şi 

s.p.c.e.e.p.s., către terţi autorităţi publice, persoane fizice sau juridice, fiind 

formulate 34 recomandări către autorităţi publice și către persoane 

juridice/fizice; 

 Respectarea drepturilor persoanelor vizate și coordonarea 

soluţionării cererilor persoanelor vizate, fiind soluţionate 4 cereri de acces şi 

3 cereri de intervenţie; 

 Analiza de conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor 

şi a obligaţiilor operatorului D.G.P., a 3 proiecte de acte normative/documente 

interne; 

 Instruirea utilizatorilor s-a efectuat prin: 
- asigurarea organizării participării personalului din sistemul de 

paşapoarte la cursurile susţinute de Oficiul pentru Protecţia Datelor Personale; 

- susţinerea de către Responsabilul de protecţie a datelor personale a 2 

sesiuni de pregătire la sediul I.S.O.P. în cadrul stagiilor de perfecţionare 

(ofiţeri şi agenţi). 
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V. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 
 

5.1. Asigurarea legalităţii activităţilor 

a. Reglementări juridice. 

  Au fost formulate 290  puncte de vedere pe probleme de legislaţie; 

426 avize de legalitate pe linie de resurse umane ce au avut ca obiect, în 

principal, proiectele dispoziţiilor directorului general al D.G.P. privind 

acordarea unor drepturi,  modificarea raporturilor de muncă, numirea în 

funcţii, etc.; au fost soluţionate 204 petiţii (faţă de 92 în anul 2015); s-a 

răspuns la 77 solicitări de informaţii de interes public; au fost solicitate 39 

puncte de vedere; au fost întocmite 11 Note-raport privind rezultatul 

monitorizării evoluției cadrului normativ cu incidență în activitatea de 

pașapoarte și propuneri de simplificare a procedurilor și de eficientizare a 

serviciilor publice prestate; au fost întocmite 2 proiecte de acte normative şi 

3 note de informare. 

 

b. Contracte. 

 Au fost analizate şi avizate pentru legalitate 21 proiecte de contracte; 77 

alte avize de legalitate (note justificative, procese-verbale de inventariere, 

comenzi).  

  

  c. Contencios administrativ. 

Activităţile desfăşurate pe acest segment de activitate s-au concretizat în: 

32 întâmpinări acţiuni pe fond (faţă de 21 în anul 2015), 14 întâmpinări la 

recursuri (faţă de 1 în anul 2015), 1 întâmpinare la o cerere de revizuire, 44 

adrese către structuri ale DGP şi alte instituţii, 1 răspuns la o întâmpinare 

şi 31 solicitări puncte de vedere, 1 răspuns la 1 interogatoriu, 7 note scrise, 

1 răspuns adresă instanţă și 1 cerere perimare. 

        Totodată, în 47 cauze s-a asigurat reprezentarea în instanţă (faţă de 17 

în anul 2015) a drepturilor şi intereselor legitime ale Direcţiei Generale de 

Paşapoarte. 

 În perioada de referinţă s-au înregistrat pe rolul instanţelor judecătoreşti 

31 dosare (faţă de 19 în anul 2015) în care Direcţia Generală de Paşapoarte a 

fost chemată în judecată; de asemenea, au rămas definitive 27 hotărâri 

judecătoreşti dintre care 1 nefavorabilă D.G.P. şi s-au pronunţat, în primă 

instanţă, 42 hotărâri judecătoreşti, 40 fiind favorabile D.G.P.  

Din cele 27 hotărâri judecătoreşti rămase definitive, 5 au fost pronunţate 

în dosare având ca obiect obligarea D.G.P. sau s.p.c.e.e.p.s. la eliberarea 

paşaportului sau, după caz,  a  unor adeverinţe din care să reiasă calitatea de 

cetăţean român a reclamantului (art. 9 din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei 

române, republicată, actualizată), toate favorabile D.G.P. sau s.p.c.e.e.p.s.      

 

5.2. Asigurarea financiară 

Pentru îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor ce au revenit unităţii 

noastre, pentru executarea activităţilor administrativ-gospodăreşti, Ministerul 

Afacerilor Interne,  ca ordonator de credite principal a aprobat şi deschis 
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Direcţiei Generale de Paşapoarte în anul 2016 credite bugetare în valoare 

totală de 16.254.180 lei, astfel: 

 Cap. 61 „Ordine publică”... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  16.067.180 lei 

 Cap. 68 „Asigurări şi asistenţă socială” ... ... ... ... ... ...   187.000 lei 

Pentru îndeplinirea misiunilor de sprijin, îndrumare și control a 

s.p.c.e.e.p.s., s-au decontat cheltuieli de diurnă în valoare de 4.199 lei, 

precum şi cheltuieli cu transportul şi cazarea de 34.379 lei. 

Au fost acordate drepturile specifice poliţiştilor şi personalului 

contractual, astfel: 

a) drepturi salariale în valoare de 10.554.163 lei şi contravaloarea 

normei de hrană în sumă de 3.263.237 lei;  

b) drepturi de echipament curente în sumă de 859.997 lei; 

c) contravaloarea drepturilor de transport pe timpul concediului de 

odihnă şi compensarea cazării  în valoare totală de 61.359 lei 

d) contribuţiile unităţii în valoare de 789.236 lei. 

e) au fost decontate cheltuieli de transport la/de la serviciu pentru 2 

poliţişti în sumă de 4.999 lei. 

În perioada analizată au fost achitate în totalitate facturile privind 

utilitățile, precum si alţi furnizori de bunuri şi servicii în sumă totală de 

1.427.521,98 lei, din care s-a recuperat de la C.N. Imprimeria Naţională 

1.031.559,60 lei reprezentând aproximativ 62% din totalul plăților efectuate în 

perioada 01.01- 31.12.2016.  

În anul 2016, Direcţia Generală de Paşapoarte a achitat taxa de înscriere 

şi taxa anuală administrativă de participare a României la Directorul de Chei 

Publice al Organizaţiei Civile Internaţionale în sumă de 117.719,24 lei din Titlul 

VII ,,Alte transferuri”. 

Trebuie precizat că începând cu luna noiembrie 2016, unitatea noastră  a 

depus în  sistemul Naţional de Raportare o serie de formulare contabile, fapt 

care a adus rezultate benefice pentru evidenţa financiar-contabilă a instituţiei. 

Au fost soluţionate şi eliberate 256 adeverinţe cu veniturile lunare 

individuale solicitate pentru recalcularea pensiilor militare şi ale poliţiştilor. 

 

5.3 Management operaţional 

În perioada de referinţă au fost elaborate analize şi informări 

privind activitatea direcţiei generale, precum şi materiale documentare 

referitoare la situaţia operativă cu care s-a confruntat unitatea noastră, 

acestea fiind exploatate în activitatea proprie sau înaintate conducerii 

M.A.I. precum şi altor instituţii, pentru dispunerea măsurilor specifice care 

se impuneau. 

Au fost desfăşurate activităţi specifice în vederea organizării 

convocărilor de analiză şi pregătire profesională la nivelul D.G.P. şi 

s.p.c.e.e.p.s.  

Au fost efectuate 10  controale inopinate la structurile direcţiei 

generale privind respectarea normelor P.S.I., ocazie cu care nu au fost 

constatate nereguli și 17 instructaje introductiv generale pe linie de situaţii 

de urgenţă. 
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În vederea antrenării personalului pentru realizarea capacității 

operaționale a D.G.P. au fost efectuate 2 exerciții de alertare, întregul 

personal alertat prezentându-se în termenele stabilite. 

Au fost efectuate analizele privind calitatea completării cu resurse 

umane în caz de mobilizare cu centrele militare de sector, precum şi cu 

Centrul militar zonal al Municipiului Bucureşti. 

Prin dispeceratul D.G.P.: 

- au fost efectuate, în afara programului de lucru, 52 de verificări în 

bazele de date specifice, la solicitarea misiunilor diplomatice şi oficiilor 

consulare ale României în străinătate, în vederea clarificării situaţiei unor 

persoane care solicită sprijinul reprezentanţilor ţării noastre în diferite 

probleme cu care se confruntă în relaţia cu autorităţile statelor în care 

călătoresc, precum și de alte instituții din sistemul de ordine publică și 

siguranță națională; 

- au fost recepţionate 964 şi transmise 883 radiograme prin Sistemul de 

Mesagerie Electronică Criptată din dispeceratul direcţiei generale și au fost 

recepţionate 23.679 şi transmise 2.560 faxuri; 

- în 156 de cazuri s-au desfășurat activităţi pentru rezolvarea cu 

operativitate şi în termen a schimbului de date şi informaţii primite de la 

Biroul SIRENE în ceea ce priveşte semnalările din Sistemul Informatic 

Schengen. 

 

5.4. Resurse umane 

La data de 31.12.2016, gradul de încadrare în Direcţia Generală de 

Paşapoarte era de 90,49%, fiind ocupate 276 posturi (109 ofiţeri, 149 agenţi 

şi 18 personal contractual; 53,26% fiind bărbaţi şi 46,73% femei) iar la 

serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşaportelor 

simple de 87,09%, fiind ocupate 641 posturi (224 ofiţeri, 389 agenţi şi 28 

personal contractual; 46,02% fiind bărbaţi şi 53,98% femei). 

Au fost întocmite 958 proiecte de dispoziţii ale directorului 

general/ordine ale prefectului de numire în funcţii de execuţie, acordare a 

concediilor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 sau 2 

ani, acordare a unor drepturi salariale, modificare a raporturilor de 

serviciu/muncă, sancţionare disciplinară/atenţionare, de împuternicire în funcţii 

de conducere, etc. pentru personalul D.G.P. şi s.p.c.e.e.p.s. (faţă de 588 în anul 

2015). 

Au fost organizate 13 concursuri pentru încadrarea unor posturi vacante 

din sistemul de paşapoarte, rezultand încadrarea unui post de conducere, 

respectiv a 37 posturi de execuţie. Deasemenea, în structurile de paşapoarte au 

fost repartizaţi 12 absolvenţi ai Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” 

Câmpina. 

Au fost întocmite documentele specifice privind avansarea a 63 poliţişti 

înaintea îndeplinirii stagiului minim în gradul profesional cât şi la împlinirea 

stagiului minim în grad profesional (faţă de 186 în anul 2015). 
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Au fost desfăşurate activităţi specifice privind întocmirea 

declaraţiilor de avere şi de interese, înaintarea acestora la A.N.I. şi postarea 

pe site-ul instituţiei noastre, pentru personalul direcţiei generale. 

Au fost întocmite dosarele de pensie pentru 60 poliţişti din D.G.P. şi 

s.p.c.e.e.p.s. cărora le-au încetat raporturile de serviciu, cu drept la pensie (faţă 

de 10 în anul 2015), precum şi 64 dosare de rezervist (faţă de 15 în anul 2015). 

 Au fost soluţionate 922 lucrări privind petiţiile repartizate S.R.U., 

solicitări privind eliberarea adeverinţelor referitoare la încadrarea în condiţii de 

muncă, calitatea de angajat M.A.I., venituri etc. (faţă de 257 în anul 2015). 

Pe linie de management organizatoric au fost elaborate documentele 

specifice privind suplimentarea statelor de organizare cu 48 de posturi (2 

posturi  la D.G.P. şi  46 posturi la s.p.c.e.e.p.s. teritoriale). 

Pe linie de securitate și sănătate în muncă: 

- s-au efectuat determinările de mediu pentru noxe şi pulberi cu efect 

nespecific din aer şi s-au efectuat demersuri în vederea acordării alimentaţiei de 

protecţie, către medicul de medicina muncii; 

- s-au întocmit documentele corespunzătoare pentru alocarea la drepturi 

şi acordarea drepturilor specifice poliţiştilor şi personalului contractual care îşi 

desfăşoară activitatea efectiv şi permanent în atmosferă toxică. 

Pe linie de pregătire profesională a personalului: 

În perioada analizată 12 ofițeri de poliție din direcția generală au 

prezentat  24 de teme specifice activității de pașapoarte cu ocazia cursurilor de 

perfecţionare în diferite specialităţi pentru 130 de poliţişti din D.G.P. şi 

s.p.c.e.e.p.s., organizate la Institutul de Studii pentru Ordine Publică și Centrul 

Multifuncțional de Pregătire Schengen Ploiești. 

Totodată, au fost susținute prelegeri studenților de anul I de la 

Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” cu tema ,,Regimul pașapoartelor în 

România”. 

De asemenea, specialiști din structurile Direcției Generale de Pașapoarte 

au elaborat trei manuale didactice specialitatea pașapoarte pentru studenții 

Academiei de Poliție, respectiv „Evidența pașapoartelor simple”, „Regimul 

juridic al libereri circulații a cetățenilor români-Partea I” și „Protecția datelor cu 

caracter personal în activitatea de pașapoarte”, alte trei manuale fiind în curs 

de elaborare, respectiv „Regimul juridic al libereri circulații a cetățenilor 

români-Partea II”, „Proceduri în activitatea de pașapoarte” și „Personalizarea 

documentelor de călătorie”. 

 

5.5. Asigurarea logistică 

Pentru asigurarea desfășurării în bune condiţii a activităţilor structurilor 

D.G.P., în anul 2016 au fost efectuate 51 proceduri de achiziţii publice în 

urma cărora au fost încheiate contractele de service şi reparaţii a echipamentelor 

tehnologice ce deservesc imobilele din administrarea instituţiei noastre precum 

şi pentru asigurarea bunurilor materiale şi serviciilor necesare. 

Problema cu care ne-am confruntat pe linia achiziţiilor publice a fost, ca 

în fiecare an, alocarea bugetară care a permis doar achitarea cu prioritate a 

utilităţilor şi încheierea unor contracte de mentenanţă a unor 
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echipamente/sisteme. Achiziţiile de bunuri s-au realizat majoritar în trimestrul 

IV, în urma recuperării unor cheltuieli conform Protocolului încheiat cu 

C.N.I.N. 

Pe linia asigurării s.p.c.e.e.p.s. cu materialele necesare desfăşurării 

activităţii specifice s-au furnizat următoarele materiale: 

- 270.200 paşapoarte temporare (faţă de 243.200 în anul 2015); 

- 268.317 folie de securizare (faţă de 241.121în anul 2015); 

- 2.380 topuri hârtie (faţă de 1.950 în anul 2015); 

- 512 tonere (faţă de 717 în anul 2015); 

- 394.500 mape arhivare (faţă de 391.550 în anul 2015); 

- 492 carnete p.v. contravenţie (faţă de 344 în anul 2015); 

De asemenea, în perioada analizată au fost recepţionate de la C.N.I.N. 

880.000 blanchete paşapoarte electronice (faţă de 652.900 în anul 2015) şi 

256.400 blanchete paşapoarte temporare (faţă de 249.200 în anul 2015); 

Au fost predate la C.N.I.N. în vederea distrugerii 20.464 paşapoarte 

electronice declarate rebut (faţă de 19.189 în anul 2015), 1.722 paşapoarte 

temporare declarate rebut (faţă de  8.263 în anul 2015), 5.237 paşapoarte anulate 

(faţă de  2.950 în anul 2015) precum şi 2.630 etichete folie de securizare (faţă de  

1.493 în anul 2015). 

Au fost recepţionate 20.206 rebuturi paşapoarte electronice de la 

C.N.U.P.P.E. (faţă de  18.276 în anul 2015) şi 5.639 rebuturi paşapoarte anulate 

transmise de la s.p.c.e.e.p.s. în vederea distrugerii (faţă de  8.331 în anul 2015). 

Au fost recepţionate de la s.p.c.e.e.p.s. 2.756 rebuturi paşapoarte 

temporare (faţă de 8.331 rebuturi în anul 2015). Se constată o reducere 

semnificativă a rebuturilor - datorită schimbării tehnologiei de tăiere a foliei de 

securizare. 

Au fost verificate facturile întocmite de instituţiile prefectului către 

C.N.I.N., pentru decontarea utilităţilor aferente spaţiilor în care îşi 

desfăşoară activitatea s.p.c.e.e.p.s., în valoare de 889.138 lei. 

S-au întocmit bazele de calcul şi s-au emis lunar facturile către 

C.N.I.N. şi S.A.I.F.I. pentru decontarea utilităţilor la spaţiile ocupate de 

D.G.P., C.N.U.P.P.E. şi S.p.c.e.e.p.s. al Municipiului Bucureşti, precum şi 

pentru serviciile de service/reparaţii echipamente în valoare de 1.046.998 

lei. 

Pentru activităţile de service şi reparaţii ale echipamentelor 

tehnologice ce deservesc sistemul e-pass, în anul 2016 a fost decontată de 

către C.N.I.N. suma de 102.364 lei. 

Activitatea pe linia protecţiei mediului a avut o evoluţie ca volum şi 

complexitate,  datorită intrării în vigoare a două proceduri de sistem, care 

reglementează acest domeniu în unităţile M.A.I. şi care prevăd atribuţii 

suplimentare în sarcini responsabilului de mediu. 

S-a actualizat Fişa de mediu, Evidenţa surselor de poluare din unitate, 

Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor la nivelul D.G.P. 

S-a efectuat inventarierea generală a patrimoniului. În urma acestei 

acţiuni nu s-au constatat diferențe cantitative faţă de soldurile scriptice şi nici 

deprecieri ale bunurilor depozitate. 
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Au fost întocmite documentele pentru disponibilizarea/casarea bunurilor 

materiale propuse în acest sens în urma inventarierilor. 

 Au fost întocmite 16.476 documente de gestiune privind mişcările de 

bunuri materiale între depozite şi structuri din cadrul D.G.P. şi s.p.c.e.e.p.s. 

 Periodic a fost verificată starea imobilelor şi s-au efectuat reparaţiile 

curente necesare. 

 

5.6. Comunicaţii şi tehnologia informaţiei 

În perioada analizată au fost desfăşurate activităţi cu caracter 

permanent pentru asigurarea funcţionării tuturor sistemelor informatice, 

supravegherea funcţionării sistemelor de control acces, supraveghere video 

şi climatizare, gestiunea materialelor de comunicaţii şi informatică precum 

şi intervenţii în vederea soluţionărilor problemelor specifice apărute la 

nivelul D.G.P. şi s.p.c.e.e.p.s., astfel: 

 974  intervenții specifice acordate s.p.c.e.e.p.s. (faţă de 509 în anul 

2015); 

 850 intervenții specifice acordate structurilor D.G.P. (faţă de 827 în 

anul 2015). 

 

5.7. Asistenţa psihologică a personalului 

Activităţi desfăşurate în perioada analizată: 

- au fost realizate 78 de evaluări psihologice periodice, 18 evaluări la 

reluarea activităţii şi 4 evaluări pentru acordarea dreptului de a conduce 

autovehicule aparţinând M.A.I.; 

- au fost realizate 5 diagnoze organizaţionale la s.p.c.e.e.p.s.; 

- au fost actualizate carnetele psihologice pentru personalul din D.G.P. 

și s.p.c.e.e.p.s care a fost evaluat psihologic;  

- au fost întocmite și prezentate 4 teme de pregătire psihologică. 

 

VI. COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ, 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 
 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor de gestionare a problematicii privind 

planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale, 

a fost redactată documentaţia necesară deplasărilor în străinătate pentru 

participarea personalului desemnat din D.G.P. la: 

 activitățile subgrupului de lucru al Comitetului Formatului Uniform de 

Viză (Articolul 6) desfăşurate la Bruxelles în data de 14 ianuarie; 

 Conferinţa Europeană Imprimate de Înaltă Securitate (High Security 

Printing Conference Europe) care s-a desfăşurat în data de 15 martie la 

Bucureşti; 

 activitățile subgrupului de lucru al Comitetului Formatului Uniform de 

Viză (Articolul 6) desfăşurate la Bruxelles în data de 7 iulie; 

 cea de-a 23-a Ședință a Consiliului PKD care s-a desfășurat  în 

perioada 13-14 octombrie la Luxemburg; 
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 cea de-a 12-a ediție a Simpozionului ICAO TRIP (Programul de 

identificare a călătorilor) organizat  în perioada 14-20 noiembrie la Montreal 

(Canada). 

A fost asigurată primirea următoarelor delegaţii străine la 

C.N.U.P.P.E.: 

 în data de 10 iunie a delegaţiei canadiene care a efectuat o vizită de 

informare pentru realizarea unei evaluări în vederea ridicării vizelor pentru 

cetăţenii români care călătoresc în Canada; 

 în data de 31 august a unei delegații de experți a Ministerului 

Internelor și Administrației din Polonia care a efectuat o vizită de lucru în țara 

noastră în cadrul activităților asumate prin Parteneriatul Strategic româno-polon. 

A fost efectuat instructajul aferent trimiterii la post a atașatului de afaceri 

interne în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea 

Europeană pe elementele de interes din activitatea DGP. 

În cadrul colaborării cu structurile de profil din Ministerul Afacerilor 

Interne au fost transmise la Direcţia Generală Afaceri Europene, Schengen şi 

Relaţii Internaţionale: 

 lunar, raportările urmare analizei regulamentelor comunitare 

publicate în Jurnalul Oficial al U.E. 

 periodic, puncte de vedere privind Programul național pentru 

transpunerea și comunicarea directivelor, actualizat la nivelul Ministerului 

Afacerilor Externe. 

În cadrul activităţii de pregătire profesională la nivelul D.G.P. şi 

s.p.c.e.e.p.s. în domeniul Schengen au fost puse trimestrial la dispoziţia 

personalului temele de pregătire iar la finele anului au fost evaluate 

cunoștințe dobândite în urma sesiunilor de pregătire profesională în acest 

domeniu pentru anul 2016. 

 

 

VII. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

 

În perioada analizată, secretariatul direcţiei generale a gestionat, în 

principal: 

 67.058 lucrări intrate (față de 60.828 lucrări intrate în anul 2015); 

 54.780 lucrări expediate (față de 46.954 lucrări expediate în anul 

2015); 

 935 ordine şi instrucţiuni ale ministrului afacerilor interne au fost 

consultate de către lucrătorii direcţiei generale; 

 1.050 lucrări clasificate secret de stat şi secret de serviciu primite; 

 a fost desfăşurată activitatea de declasificare a documentelor din 

52 dosare de paşapoarte, urmare a cererilor de studiu adresate  D.G.P. de 

persoane fizice sau C.N.S.A.S.; 

 au fost declasificate/finalizate 100 documente; 

 au fost întocmite 41 note de declasificare; 

 compartimentul relaţii cu publicul a înregistrat 10.400 lucrări. 
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Au fost soluționate telefonic 4.200 solicitări privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, precum şi 2.200 prin e-mail. 

Este important de menţionat că datorită celor 299 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. 

 

 

VIII. OBIECTIVE SPECIFICE CE VOR FI URMĂRITE DE D.G.P.  

ÎN ANUL 2017 

 

 

 Întărirea controlului şi coordonării metodologice a serviciilor 

publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. 

 Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale D.G.P. în raporturile 

cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice. 

 Gestionarea eficientă a resurselor umane, financiare şi materiale. 

 Dezvoltarea pregătirii profesionale a personalului sistemului de 

paşapoarte prin participarea la cursurile de carieră/convocări profesionale. 

 Constituirea unui mediu de securitate sigur, prin dezvoltarea 

culturii de securitate şi desfăşurarea unor activităţi dinamice de îndrumare, 

coordonare adaptate activităţilor specifice desfăşurate de D.G.P. 

 Dezvoltarea cooperării cu oficiile consulare şi misiunile diplomatice 

ale României în vederea asigurării operativităţii pentru identificarea cetăţenilor 

români care au încălcat legile statelor în care au călătorit, a celor accidentaţi sau 

decedaţi pe teritoriul altor state, identificarea minorilor români aflaţi neînsoţiţi în 

străinătate precum şi identificarea cetăţenilor români aflaţi în străinătate fără 

documente de călătorie, în vederea eliberării titlurilor de călătorie. 

 Continuarea colaborării cu autoritățile competente pentru 

îmbunătățirea cadrului legal incident cetățeniei române, factor de stabilitate 

pentru ordinea și siguranța națională.  

 Asigurarea verificărilor în evidenţele specifice în scopul validării 

cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice cu menţionarea 

domiciliului în străinătate, preluate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare 

ale României. 

 Asigurarea accesului persoanelor fizice şi juridice la datele cuprinse 

în Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple şi asigurarea unei 

baze de date corecte, fidele şi de actualitate cu privire la statutul juridic în 

raport cu statul român. 

 Managementul eficient al activităţii de personalizare, control calitate 

și expediție a documentelor în vederea respectării standardelor naţionale şi 

internaţionale în materie şi a reglementărilor rezultate din tratatele şi 

regulamentele internaţionale la care România a aderat. 

 Dezvoltarea comunicării şi a relaţiilor cu publicul. 
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IX. ACŢIUNI PRIORITARE ALE D.G.P. PENTRU ANUL 2017 

 

 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”; 

 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 

(introducerea noii steme a României); 

 introducerea în circulaţie a unor noi generaţii de paşapoarte 

simple româneşti; 

 înnoirea tehnicii din dotare atât la nivelul DGP cât şi la 

SPCEEPS, în cadrul proiectului paşaportului electronic; 

 participarea la şedinţele tehnice privind platforma pilot pentru 

emiterea cărţii electronice de identitate; 

 Desfășurarea activităților specifice participării României la 

Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale 

(I.C.A.O.- P.K.D.) 

 Interconectarea Punctului Unic de Contact - S.P.O.C constituit la 

nivelul D.G.P. cu sistemele similare a celorlalte state membre ale U.E. 

 

 


