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RAPORT
privind activitatea desfăşurată de
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa în anul 2006

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, instituţie publică de interes
judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, exercită
competenţele ce îi sunt conferite prin lege şi desfăşoară activitatea în interesul persoanei şi al
comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, pe baza şi în executarea legii.
În sinteză activitatea desfăşurată de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
Ialomiţa în anul 2006 se prezintă astfel:
¾ Activitatea de evidenţă a persoanelor la nivelul judeţului Ialomiţa este asigurată de către

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi de către cele patru servicii publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor constituite în localităţile în care au funcţionat
structurile anterioare ale fostelor formaţiuni de evidenţă informatizată a persoanelor.
Până la generalizarea procesului de înfiinţare a serviciilor publice comunitare de evidenţă a
persoanelor la nivelul tuturor localităţilor, activitatea de primire a cererilor cetăţenilor şi
soluţionarea acestora, se va defăşura, în continuare, în aceeaşi formă organizatorică, pe principiul
arondării localităţilor învecinate celor în care funcţionează structuri de profil.
Astfel, la data de 1 ianuarie 2007, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
Slobozia arondează 26 de localităţi, deservind o populaţie de 127.650 cetăţeni, Serviciul Urziceni
arondează 26 de localităţi , deservind 94.946 cetăţeni, Feteşti: 6 localităţi arondate, populaţia
deservită: 56.682 cetăţeni şi Serviciul de la Ţăndărei: 8 localităţi arondate, deservind 32.428
cetăţeni.
Dată fiind apropierea geografică a localităţii Giurgeni de oraşul Ţăndărei, faţă de municipiul
Feteşti, în vederea facilitării accesului populaţiei din această comună la activitatea de
eliberare a actelor de identitate, la solicitarea Primăriei Giurgeni, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Ialomiţa a realizat toate demersurile legale necesare rearondării acestei comune la
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ţăndărei, demers finalizat prin adoptarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58/30.11.2006, prin care se aprobă această rearondare.
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Instituţia noastră a purtat discuţii şi a transmis primarilor oraşelor Căzăneşti şi Fierbinţi –
Târg documentaţia necesară înfiinţării serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor
în aceste localităţi, încercând astfel descongestionarea activităţii serviciilor publice Slobozia şi
Urziceni.
¾ Direcţia Judeţeană împreună cu Serviciile publice

comunitare de evidenţă a

persoanelor au luat toate măsurile necesare în conformitate cu atribuţiile legale pe care le au, în
vederea desfăşurării în condiţii optime a alegerilor locale parţiale pentru desemnarea primarilor şi
a consilierilor locali ce au avut loc în anul 2006 în localităţile Gura Ialomiţei şi Bărbuleşti, precum
şi a referendumurilor organizate pentru modificarea statutului unor sate şi transformarea acestora
în comune (Bărbuleşti aparţinând de comuna Armăşeşti şi Cegani aparţinând de comuna
Borduşani) realizând: actualizarea listelor electorale permanente cu sprijinul B.J.A.B.D.E.P.
Ialomita, emiterea cărţilor de identitate cetăţenilor care au solicitat schimbarea domiciliului
(menţionarea expresă a domiciliului în una din localităţile nou înfiinţate), emiterea cărţilor de
identitate provizorii pentru ca cetăţenii să - şi poata exercita dreptul legal de vot etc.
În conformitate cu prevederile legislaţiei actuale în domeniul electoral ( Legea 67 /2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi Legea 373/2004 pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi Senatului) Direcţia Judeţeană împreună cu Serviciile publice

comunitare de

evidenţă a persoanelor şi cu B.J.A.B.D.E.P. Ialomita au actualizat şi furnizat până la data de
1 martie 2006, listele electorale permanente pentru circumscripţiile electorale de la nivelul
judeţului Ialomiţa, procedând la predarea listelor actualizate tuturor primarilor localităţilor din
judeţ şi preşedinţilor judecătoriilor .
In vederea actualizarii listelor electorale permanente in conditii optime in perspectiva
viitoarelor alegeri, Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor impreuna cu Consiliul Judetean
Ialomita a retransmis tuturor Consiliilor Locale din judet rugamintea de a aproba prin Hotărâri ale
acestor autorităţi administrative, atribuirea de denumiri străzilor si numerotarea tuturor caselor
astfel incat gruparea cetatenilor pe sectii de votare sa se faca conform arondarii locului de
domiciliu si nu conform ordinii alfabetice a numelor asa cum se mai intampla inca in mediul rural.
Din nefericire, importanţa acestei acţiuni a fost înţeleasă de foarte puţine Consilii Locale, la adresa
iniţială transmisă în anul 2005 răspunzând pozitiv doar autorităţile locale de la Bucu, Stelnica şi
Fierbinţi Târg.
¾ Pe linie de evidenţă a persoanelor în anul 2006, la nivelul Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa au fost înregistrate ca emise la nivelul serviciilor publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor un număr de 24.745 cărţi de identitate, 1.028 cărţi de
identitate provizorii şi 20.513 cărţi de alegător. (Anexa 1)
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¾ În vederea diminuării restanţelor la eliberarea şi preschimbarea actelor de identitate ale
cetăţenilor români domiciliaţi în judeţul Ialomiţa,la iniţiativa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Ialomiţa, în colaborare cu Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din
judeţ, B.J.A.B.D.E.P. Ialomiţa, şi cu Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului
Judeţean de Poliţie Ialomiţa, pe baza unui grafic prestabilit s-au organizat acţiuni cu staţia mobilă
începând din luna ianuarie 2006, în toate localităţile judeţului.
La nivel judeţean există la 1 ianuarie 2007 un număr de 7.463 persoane restante, faţă de
8.029 persoane restante privind preschimbarea sau eliberarea actelor de identitate la data de
1 ianuarie 2006. Dintre acestea 4.464 persoane se găsesc în această situaţie din anii anteriori .
Din cele 7.463 persoane, 2.506 nu au solicitat eliberarea cărţii de identitate la împlinirea vârstei de
14 ani, iar 4.957 persoane au înregistrat restanţe la expirarea valabilităţii buletinului de identitate.
În urma acţiunilor cu staţia mobilă efectuate în anul 2006 numărul persoanelor restante la
eliberarea şi preschimbarea actelor de identitate a scăzut cu 566 faţă de data de 1 ianuarie 2006.
Acţiunile efectuate în anul 2006 s-au soldat cu următoarele rezultate:
9 acte de identitate eliberate copiilor ce au împlinit 14 ani:
9 acte de identitate eliberate la expirarea buletinului de identitate:

336
907

9 total acte de identitate eliberate persoanelor restante:

1.243

9 total acte eliberate:

2.928

În luna iulie 2006, în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind
Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, cu modificările şi completările
ulterioare, a Protocolaelor încheiate la nivel central, s-a constituiut la nivelul judeţului Ialomiţa
Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor, format din reprezentanţi ai Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, Serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, ai
Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa ( Consilierul pe problemele romilor din cadrul Cabinetului
Prefectului), ai

Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie

Ialomiţa, şi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa. În cadrul
acestui Grup de lucru mixt a fost elaborat un grafic de acţiuni cu staţia mobilă pentru semestrul al
II – lea, pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor români de etnie romă.
Acţiunile desfăşurate în 20 localităţi din judeţul Ialomiţa s-au soldat cu punerea în legalitate
a 330 de persoane, din care 96 cetăţeni de etnie romă.
Pe parcursul desfăşurării acţiunilor s-a constatat faptul că un rol extrem de important în
mobilizarea cetăţenilor îl au primăriile şi poliţiştii din comună, rezultatele cele mai bune obţinânduse în localităţile în care aceste autorităţi publice s-au implicat activ. Câteva dintre localităţile unde
s-au desfăşurat acţiuni reuşite sunt: Grindu, Săveni, Reviga, Munteni Buzău, Făcăeni (prima
acţiune), Cocora, Griviţa, Perieţi, Colelia (725 de cetăţeni şi-au preschimbat actele ca urmare a
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schimbării statutului administrativ al localităţii) şi Sărăţeni (261 de cetăţeni şi-au preschimbat
actele din motive similare).
Au fost înregistrate însă şi cazuri în care poliţiştii din unele localităţi nu s-a implicat
suficient, ignorând în bună măsură atribuţiile ce le revin conform protocoalelor de colaborare
încheiate la nivel central.
Pentru remedierea acestor situaţii, în cursul lunii octombrie a fost elaborat de către
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Ialomiţa un Plan comun de măsuri în vederea diminuării în anul 2007 a numărului de
persoane restante la eliberarea şi preschimbarea actelor de identitate, plan ce a fost aprobat de
către Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi de către Inspectorul Şef Adjunct al I.P.J.
Ialomiţa.
¾ Conform atribuţiilor conferite de lege şi în concordanta cu dispozitiile Legii 677/2001
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor a realizat în anul 2006 un
număr de 726 verificări în Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, după cum
urmează:
9

pentru unităţi din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor :

53

9

pentru unitati din cadrul Ministerului Apararii Nationale:

11

9

pentru alte ministere (Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii) :

287

9

pentru cabinete de avocatură, notari, executori judecătoreşti:

24

9

pentru administraţiile financiare :

62

9

pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului:

40

9

pentru consiile locale:

9

pentru S.P.C.E.P. :

63

9

pentru alte autorităţi publice:

19

9

pentru agenţi economici:

3

9

pentru persoane fizice:

1

163

La nivelul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Ialomita a fost elaborat Planul de
Prevenire a Scurgerii de Informatii Clasificate detinute de către instituţia noastră, fiind aprobat prin
Dispoziţia Directorului Executiv nr. 15/21.02.2006. Ulterior, aceste planuri au fost adoptate la
nivelul tuturor serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, procedându-se
totodată la luarea angajamentelor de confidenţialitate de la tot personalul şi emiterea autorizaţiilor
de acces la informaţii cu caracter de secret de serviciu.
¾ Direcţia procură de la Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor materialele
necesare in vederea tipăririi cărţilor de identitate şi cărţilor de alegător, cererile tipizate pentru
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eliberarea cărţilor de identitate şi cărţilor de identitate provizorii, cererile pentru stabilirea
reşedinţei şi etichetele autocolante care se aplică pe verso-ul cărţilor de identitate în cazul stabilirii
reşedinţei, distribuindu-le ulterior la Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date pentru
Evidenţa Persoanelor, iar formularele tipizate la serviciile publice comunitare de evidenţă a
persoanelor.
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa transmite Inspectoratului Naţional
pentru Evidenţa Persoanelor zilnic indicatorii centralizaţi la nivel judeţean

privind eliberarea

actelor de identitate (cărţi de identitate şi cărţi de identitate provizorii), totalul documentelor
eliberate în sistem de ghişeu unic (paşapoarte), persoanele verificate în bazele de date, urmăriţi
general sau local identificaţi şi schimbările de nume pe cale administrativă realizate. Lunar,
trimestrial şi semestrial Direcţia realizează şi transmite la Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa
Persoanelor situaţiile centralizatoare statistice care au termen de raportare.
¾ Reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa au efectuat
controale la unităţile de protecţie socială (centre de îngrijire şi plasament din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa) verificând existenţa şi actualizarea
cărţilor de imobil, deţinerea de către persoanele cazate în aceste centre a actelor de stare civilă şi
de identitate, aplicarea vizei de reşedinţă pe aceste acte de identitate.
De asemenea, reprezentanţii Direcţiei şi ai serviciilor locale au efectuat controale în
maternităţi şi secţii de pediatrie ale spitalelor din judeţ pentru a instrui personalul angajat aici
asupra măsurilor ce trebuie luate pentru prevenirea abandonului copiilor în spitale, pentru luarea
în evidenţă a femeilor care urmează să nască şi nu au asupra lor acte de identitate, pentru
respectarea actelor normative ce reglementează activitaţile de evidenţă a persoanelor, stare civilă
şi protecţie a copilului.
¾ Conform atribuţiilor conferite de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 84 /2001 privind
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentanţii Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa au efectuat, semestrial, controale metodologice la serviciile
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor. Toate aspectele constatate au fost
consemnate în procesele verbale de control, înscrise în Registrele Unice de Control, care au fost
prezentate spre luare la cunoştinţă primarilor şi secretarilor municipiilor Slobozia, Urziceni, Feteşti
şi oraşului Ţăndărei, fiind acordate termene pentru remedierea deficienţelor constatate.
¾ În perioada 8 - 11 mai 2006, Directia Judeteană de Evidentă a Persoanelor Ialomiţa
împreună cu Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală
FORDOC Călăraşi a organizat la Slobozia un curs de perfecţionare profesională cu tema
“Evidenţa persoanei şi activităţi specifice de stare civilă”.
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¾ In lunile iunie şi octombrie 2006 au avut loc întâlniri la nivel judeţean pe linie de
evidenta persoanelor.
¾ În cadrul reuniunii din luna iunie au fost prezentate informari vizând aspectele
constatate cu ocazia

controalele efectuate la centrele de plasament şi unităţile sanitare din

judeţul Ialomiţa, stadiul desfăşurării acţiunilor cu staţia mobilă, aspectele constatate în cadrul
acţiunilor de îndrumare şi control metodologic efectuate la serviciile publice comunitare locale de
evidenţă a persoanelor în semestrul I 2006.
¾ La întâlnirea din luna octombrie 2006 au participat Directorul General Adjunct al
I.N.E.P., Preşedintele Consiliului Judetean Ialomita, Secretarul Judetului Ialomiţa, conducerea
Directiei si a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, Directorul Direcţiei
Judeţene de Statistică Ialomiţa, reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa, si
ai B.J.A.B.D.E.P. Ialomita.
In cadrul acestei reuniuni au avut loc dezbateri pe tema diferenţei care există între datele
cuprinse în Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi cele deţinute de către
Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa referitor la numărul populaţiei judeţului Ialomiţa, au fost
prezentate informari vizând acţiunile desfăşurate în cadrul Grupului de lucru mixt pentru
problemele romilor constituit la nivel judeţean, în vederea punerii în legalitate cu acte de stare
civilă şi acte de identitate a cetăţenilor români de etnie romă, au fost elucidate unele neclaritati ale
participantilor.
¾ În anul 2006 activitatea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa a fost
reflectată în mass-media locală. Comunicatele de presă transmise de instituţia noastră au fost
difuzate la posturile Radio Campus Slobozia, Radio Campus Urziceni şi Radio Orion Feteşti, fiind
publicate în ziarele “Ialomiţa” şi “Independent”. Directorul Executiv al Direcţiei a acordat de
asemenea interviuri postului local de televiziune Antena 1 Slobozia.
Temele abordate în cadrul acestor comunicate sau în interviurile acordate au vizat:

9 invitarea persoanelor care înregistrează restanţe la eliberarea şi preschimbarea
actelor de identitate de a se prezenta la sediile serviciilor publice comunitare de
evidenţă a persoanelor sau la primării pentru a fi puşi în legalitate în cadrul acţiunilor
cu staţia mobilă;

9 prezentarea documentelor necesare în vederea emiterii actelor de identitate;
9 menţionarea periodică a rezultatelor obţinute în cadrul acţiunilor cu staţia mobilă;
9 reliefarea importanţei procurării şi ţinerii în actualitate a cărţilor de imobil de către
administratorii asociaţiilor de proprietari.
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¾ În conformitate cu prevederile legale, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
Ialomiţa, prin Serviciul de Stare Civilă, a întreprins acţiuni de îndrumare şi control la serviciile
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi la primăriile din judeţ, conform
planificării,urmărind aspectele de fond referitoare la modul de înregistrare a actelor şi faptelor de
stare civilă, la completarea şi eliberarea certificatelor de stare civilă, la operarea şi transmiterea
comunicărilor de menţiuni.
Activităţile de îndrumare şi control desfăşurate în această perioadă s-au materializat într-un
număr de

66 acţiuni din care 4 au fost efectuate la serviciile publice comunitare locale de

evidenţă a persoanelor municipale, iar 62 la oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor. În
perioada ianuarie - decembrie 2006, au fost înregistrate 7893 acte de stare civilă din care 2894
acte de naştere 1704 acte de căsătorie, 3295 acte de deces, au fost eliberate 14376 certificate
de stare civilă, din care 7445 certificate de naştere,

2823

certificate de căsătorie,

4108

certificate de deces.
Au fost primite la exemplarul II un număr de 13980 comunicări de menţiuni, fiind operate
11100, rămânând de operat un număr de 2880 comunicări de menţiuni.
În scopul aplicării uniforme la nivelul judeţului a prevederilor legale care reglementează
activitatea de stare civilă, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa a organizat în
zilele de 07/14/16/18/21/23.03.2006,întâlniri de lucru cu delegaţii de stare civilă din judeţ. În cadrul
acestor întâlniri, ofiţerii de stare civilă delegaţi din judeţ au susţinut teste de verificare a
cunoştinţelor din domeniul activităţii de stare civilă.
În urma acţiunilor de îndrumare şi control efectuate cu privire la îndeplinirea atribuţiilor ce
revin delegaţilor de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor
şi primăriilor din judeţul Ialomiţa,în perioada de referinţă, s-au constatat deficienţe care au fost
consemnate în procesele-verbale de îndrumare şi control întocmite în acest sens. În vederea
remedierii deficienţelor constatate în activitatea de stare civilă desfăşurată de către unii dintre
ofiţerii de stare civilă delegaţi, referenţii din cadrul Serviciului Stare Civilă au statornicit termene de
remediere a acestora. În urma acestor acţiuni de verificare şi control, a fost sancţionat un număr
de 11 ofiţerii de stare civilă din care 3 ofiţerii de stare civilă cu

avertisment scris

şi 8 cu

amendă contravenţională în cuantum de la 50 - 200 RON.
În vederea îmbunătăţirii activităţii de stare civilă desfăşurată la nivelul judeţului,Direcţia
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa a organizat în data de 28.11.2006 la Sala de
şedinţe a Consiliului Judeţean Ialomiţa instruirea anuală a ofiţerilor de stare civilă în cadrul căreia
au fost analizate deficienţele constatate şi au fost dezbătute prevederile actelor normative care
reglementează activitatea de stare civilă. Precizăm faptul că la această instruire a participat şi
reprezentantul Autorităţii pentru Străini - Compartimentul pentru Străini al Judeţului Ialomiţa, care
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a prezentat participanţilor prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind
regimul străinilor în România republicată,cu modificările şi completările ulterioare

precum şi

specimenele documentelor care se eliberează străinilor din România. Ulterior, reprezentantul
Autorităţii pentru Străini - Compartimentul pentru Străini al Judeţului Ialomiţa a înaintat Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa un material cu privire la regimul juridic al străinilor în
România,în vederea transmiterii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi
primăriilor din judeţ.
Zilnic, s-au eliberat imprimate de stare civilă, la solicitarea serviciilor publice comunitare
de evidenţă a persoanelor şi primăriilor, au fost efectuate verificări în registrele de stare
civilă,exemplarul II aflate în arhiva proprie,la cererea instituţiilor abilitate de lege.
Lunar, au fost comunicate datele cu privire la principalele activităţi pe linie de stare civilă
de către primăriile şi serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ,care au fost
centralizate şi transmise semestrial Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.
În exercitarea atribuţiilor conferite de Ordonanţa Guvernului nr.41/2003 privind
dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi
completările ulterioare, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa a propus
Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, spre admitere, 14 dispoziţii de schimbare a numelui
pe cale administrativă şi o dispoziţie de respingere a schimbării prenumelui pe cale
administrativă.
Au fost verificate un număr de 411 dosare de transcriere în registrele de stare civile
române a certificatelor de stare civilă procurate din străinătate, care au fost transmise spre
soluţionare, Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.
Au fost operate în registrele de stare civilă,exemplarul II un număr de 11100 comunicări
de menţiuni transmise de primăriile şi serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor
din judeţ care s-au cusut, sigilat şi arhivat, potrivit legii.
În considerarea Protocolului de Colaborarea încheiat în luna august 2005 între Ministerul
Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, Ministerul
Sănătăţii - Direcţia Generală de Asistenţă Medicală, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, instituţia noastră a organizat
în data de 12.12.2006 o întâlnire de lucru în vederea asigurării unei colaborări pentru prevenirea
abandonului în maternităţi şi spitale de pediatrie a nou - născuţilor şi a concentrării eforturilor
pentru punerea în legalitate pe linie de stare civilă şi evidenţă a persoanelor a celor asistaţi în
unităţile sanitare şi de protecţie socială din Judeţul Ialomiţa. Astfel, în urma acestei întâlniri,s-a
întocmit un grafic al acţiunilor de coordonare şi verificare a unităţilor sanitare şi de protecţie
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socială din Judeţul Ialomiţa, în vederea punerii în legalitate pe linie de stare civilă şi evidenţa
persoanelor a asistaţilor şi minorilor instituţionalizaţi.
Urmare incendiului care a avut loc în noaptea de 21-22 noiembrie 2006 la primăria
comunei Armăşeşti, Judeţul Ialomiţa în urma căruia a fost distrusă arhiva de stare civilă

a

comunei Armăşeşti şi cea a comunei Bărbuleşti ( comună înfiinţată prin reorganizarea comunei
Armăşeşti), în data de 22.11.2006, reprezentanţii Direcţiei s-au deplasat la faţa locului pentru
efectuarea primelor cercetări cu privire la arhiva de stare civilă, constatând că arhiva de stare
civilă a primăriei Armăşeşti cât şi a primărei Bărbuleşti a ars în totalitate.
În scopul soluţionării problemelor complexe apărute pe acest domeniu de activitate,
pentru realizarea unei bunei funcţionări a oficiilor de stare civilă, cu respectarea strictă a
legislaţiei în vigoare ,Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa a întocmit Programul
de activităţi privind înlăturarea efectelor incendiului produs la primăria comunei Armăşeşti,
Judeţul Ialomiţa.
În realizarea acestui Program de activităţi, a fost întocmit un grafic pe luni şi zile cu
ofiţerii de stare civilă delegaţi din judeţ care vor participa la acţiunea de reconstituire, prin
copiere, a registrelor de stare civilă ale primăriilor Armăşeşti şi Bărbuleşti. Menţionăm că în urma
acestei acţiuni desfăşurate în luna decembrie 2006 au fost reconstituite un număr de 1023 acte
de stare civilă din care: 310 acte de naştere,339 acte de căsătorie şi 374 acte de deces.
În conformitate cu prevederile art.8 alin (1) din Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea
unitară a dispoziţiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, Serviciile Publice
Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor primesc şi distribuie în teritoriu listele de CNP.
Menţionăm că în luna decembrie 2006 au fost distribuite, pe bază de delegaţie, ofiţerilor de stare
civilă delegaţi din judeţ, listele de coduri numerice precalculate aferente anului 2007.
Având în vedere cadrul legislativ care reglementează activitatea pe linie de evidenţă a
persoanelor şi stare civilă, precum şi complexitatea activităţilor care sunt desfăşurate la nivelul
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, considerăm că se impune acordarea
importanţei cuvenite activităţilor de stare civilă şi evidenţa persoanelor, care, prin înregistrarea
naşterii şi eliberarea actului de identitate, sunt la originea creării legale de identitate pentru
persoanele fizice. În acest sens se impune ca împreună cu factorii locali de decizie să fie luate
măsuri urgente pentru încadrarea tuturor posturilor vacante din statele de funcţii, iar acolo unde
este necesar, ca urmare a creşterii volumului de activităţi, să se realizeze suplimentarea funcţiilor
astfel încât activitatea să se desfăşoare în condiţii optime.
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