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 implementarea activităţilor de monitorizare în scopul eliminării riscurilor existente şi 

utilizării cu eficienţă a resurselor alocate; 

 importanța resurselor umane ținând cont că angajații sunt cel mai important atu în 

realizarea obiectivelor stabilite în folosul cetățenilor, instituția noastră a investit în 

pregătirea profesională a angajaților; 

 dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor alocate 

împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor. 

Sistemul implementat este stabilit în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2015. Declaraţia de 

politică este disponibilă pentru clienţii noştri şi este comunicată tuturor angajaţilor din cadrul organizației, 

colaboratorilor, altor părţi interesate şi este analizată periodic pentru adecvarea ei continuă. Pentru ca 

instituția să devină performantă pe termen lung au fost luate în considerare următoarele obiective pentru 

părţile interesate: 

  Furnizori: 

- respectarea obligaţiilor contractuale. 

 Persoane fizice și juridice: 

- orientarea către clienţi prin creşterea încrederii în serviciile noastre. 

 Angajaţi: 

- demonstrarea calității serviciilor personalului nostru prin angajamentul său, prin creşterea 

gradului de integritate profesională, a competenţei, a instruirii şi a experienţei. 

Misiunea direcției este să asigure un serviciu de calitate în domeniul de activitate desfășurat și 

promovează un management eficient al tuturor resurselor utilizate pentru îndeplinirea acestei misiuni 

pentru obţinerea unui succes durabil printr-o abordare bazată pe managementul calităţii, pentru servicii 

solicitate de cetăţenii români, precum şi activităţi de îndrumare, coordonare şi control, reglementate prin 

acte normative, referitoare la: 

 eliberarea de  acte de identitate;  

 actualizarea, utilizarea şi valorificarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor; 

 furnizarea, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, datelor necesare 

pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor; 

 coordonarea şi controlul metodologic a activităţii Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă 

a Persoanelor, respectiv a serviciilor/oficiilor de stare civilă din cadrul primăriilor de pe raza 

județului;  

 aprovizionarea Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor cu imprimatele 

necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de către direcția pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Bucureşti; 
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 monitorizarea şi controlul modului de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării 

protecţiei datelor referitoare la persoană;  

 gestionarea resurselor materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;  

 controlul modului de gestionare şi de întocmire a Registrelor de stare civilă; 

 avizarea dosarelor privind transcrierea certificatelor de stare civilă, a dosarelor privind schimbări de 

nume pe cale administrativă şi a dosarelor privind rectificarea actelor de stare civilă; 

 atribuirea din Registrul Unic a numărului certificatului de divorţ pe cale administrativă; 

 ținerea evidenţei Registrelor de stare civilă, exemplarul II şi efectuarea de menţiuni pe acestea, 

conform comunicărilor primite şi îndeplinirea altor atribuţii stabilite prin reglementări legale. 

Sub autoritatea administraţiei publice judeţene, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj a 

fost constituită ca serviciu public comunitar judeţean specializat în anul 2005, prin reorganizarea 

Serviciului de Stare civilă din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Cluj şi al Biroului Evidenţa 

Populaţiei din cadrul Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei. Instituția fost înfiinţată în baza 

Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărâre a 

Consiliului Judeţean Cluj, funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică. 

 Aceasta are ca scop atât exercitarea competenţelor ce îi sunt date prin lege pentru punerea în 

aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, stare 

civilă şi eliberarea documentelor în sistem de ghişeu unic, cât și dezvoltarea sistemului de control intern 

managerial integrat în cadrul instituției, reprezentând totalitatea politicilor şi procedurilor concepute şi 

implementate de către managementul şi personalul instituției. Scopul principal îl reprezintă coordonarea şi 

controlul metodologic al activității serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor organizate în 

subordinea consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale de pe teritoriul judeţului. Activitatea 

instituției are în vedere de asemenea şi deservirea persoanelor fizice şi juridice pe linie de evidenţă a 

persoanelor şi stare civilă. 

 Activitatea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj este coordonată de preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj și din punct de vedere metodologic este coordonată şi controlată de către Direcţia 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date  pentru desfășurarea în mod corespunzător și 

unitar a activităților specifice pe linie de evidența persoanelor și stare civilă.  

 

I. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE MANAGEMENT 

 

Structura organizatorică a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj nu a suferit modificări 

și se concretizează printr-un total de 46 de posturi, din care 44 funcții publice (5 de conducere, 39 de 

execuție) și 2 funcții contractuale de execuție. Din cele 46 de posturi, 34 sunt ocupate astfel:  
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- Director executiv: 1 funcție publică 

- Serviciul Evidență Persoane: 4 funcții publice de execuție, 1 funcție publică de conducere; 

o Compartimentul Regim Evidență și Ghișeu Unic: 5 funcții publice de execuție 

o Compartimentul Informatică: 2 funcții publice de execuție; 

- Serviciul Stare Civilă: 7 funcții publice de execuție, 1 funcție publică de conducere; 

- Biroul Juridic-Contencios, Resurse Umane: 2 funcții publice de execuție, 1 funcție publică de 

conducere; 

- Serviciul Financiar-Contabil și Asigurare Tehnico-Materială: 3 funcții publice de execuție, 

2 funcții contractuale, 1 funcție publică de conducere; 

o Compartiment Achiziții Publice: 1 funcție publică de execuție; 

- Compartiment Secretariat, Arhivă și Relații Publice: 3 funcții publice de execuție 

  Direcția are servicii, compartimente, birou aflate în subordinea directorului executiv care 

coordonează întreaga activitate.   

 

1. Planificarea acțiunilor, documente de organizare și monitorizare a activităţii 

 

Obiectivele sistemului de management sunt punctul de plecare pentru planificare. În esență, 

planificarea este dezvoltarea scopurilor și obiectivelor companiei, care și-au găsit expresie concretă în 

planuri pe termen lung și actuale, în primul rând, pentru că instituția trebuie să ia doar acele decizii prin 

care își realizează obiectivele de funcționare iar în al doilea rând, pentru a evita astfel de activități care 

interferează cu atingerea obiectivelor operaționale, obiectivele generale trebuie comunicate fiecărui 

angajat. Acest lucru necesită monitorizarea constantă a stării reale a sistemului și compararea acesteia cu 

scopurile și obiectivele instituției.  Astfel  orice activitate a instituției este justificată numai dacă dacă 

contribuie la realizarea scopului său final de funcţionare.  

Au fost întocmite documentele de organizare şi planificare a activităţilor în conformitate cu 

Metodologia Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 26/2018     

respectiv: 

 Plan anual de măsuri şi acţiuni al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj cu nr. 8797 din  

31.12.2020 şi planuri de activităţi semestriale, respectiv pentru semestrul I , anul 2021 cu nr. 11071 

din 31.12.2020 și pentru semestrul II, anul 2021 cu nr. 4999 din 30.06.2021 ; 

 Planuri trimestriale de activităţi la nivelul Serviciului Evidenţă Persoane şi Serviciului Stare Civilă; 

 Planuri semestriale la nivelul Biroului Juridic-Contencios, Resurse Umane, Compartimentul 

Secretariat, Arhivistică și Relații Publice, Serviciul Financiar-Contabil, Asigurare Tehnico-Materială; 
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  Grafic privind planificarea anuală a controalelor metodologice pe linie de evidenţă a persoanelor la 

serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu nr. 8794/31.12.2020, avizat de 

Secretarul județului Cluj  și aprobat de către conducerea Consiliului Județean Cluj; 

  Grafic privind planificarea anuală a activităţilor de coordonare şi control metodologic pe linie de 

stare civilă din judeţ cu nr. 8794/31.12.2020, avizat de Secretarul județului Cluj și aprobat de către 

conducerea Consiliului Județean Cluj; 

 Plan de activități al consilierului de etică la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj 

cu nr. 10379 din 03.11.2021 pentru cunoașterea și respectarea principiilor și normelor de conduită 

etică și integritate de către funcționarii publici din cadrul instituției. 

 Măsurarea îndeplinirii activităților planificate s-a realizat prin analize de evaluare a activităților 

trimestriale și semestriale, anuale, respectiv  estimări sistematice și obiective a modului de desfășurare a 

activităților, orientate spre rezultate. Au fost întocmite analize de evaluare a activităţilor desfăşurate la 

nivelul direcţiei pentru semestrul I şi II 2021, precum şi evaluări ale activităților trimestriale desfășurate de 

către serviciile principale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, respectiv 

semestriale/anuale desfășurate de către celelalte servicii/compartimente/birou. 

Au fost întocmite statisticile şi evaluările activităţilor astfel cum au fost prevăzute în metodologia 

menționată mai sus, precum și în celelalte dispoziţii pe linie de specialitate, şi transmise atât Direcţiei 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, cât și Consiliului Județean Cluj. 

De asemenea, conducerea instituţiei analizează periodic sau ori de câte ori se impune, activităţile 

desfăşurate de către personalul şi serviciile/biroul/compartimentele Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Cluj, monitorizează, potrivit prevederilor legale, activităţile specifice şi identifică eventualele 

riscuri în realizarea obiectivelor, în scopul stabilirii măsurilor şi acţiunilor ce se impun pentru asigurarea 

desfăşurării activităţii şi obţinerea unor rezultate eficiente. 

 

2. Dezvoltarea sistemului de control intern managerial 

 

Dezvoltarea sistemului de control intern managerial a fost un obiectiv prioritar prin care s-au 

realizat activitățile  corespunzătoare prin punerea în aplicare a procedurilor de management/control intern 

prevăzute de legislație, utilizarea informațiilor corecte, complete precum și respectarea prevederilor legale, 

regulamentelor și politicilor interne având ca rezultat funcționarea coerentă a sistemului și eficiența 

corespunzătoare a acestuia prin rezultate măsurabile.  

În vederea îndeplinirii scopului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial 

la nivelul instituției ”Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial ” cu nr. 397/06.01.2021 

se aliniază la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităților. În vederea aplicării și implementării ordinului OSGG 600/2018, 
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la nivelul direcției este constituită, prin dispoziție a directorului executiv, Comisia de monitorizare a 

implementării sistemului de control managerial și are stabilite prin Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al Comisiei, atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării 

și dezvoltării sistemului de control intern managerial, ce vizează îndeplinirea măsurilor propuse și a 

obiectivelor stabilite în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial. Scopul 

programului este acela de a implementa standardele de control intern managerial și de a monitoriza gradul 

de implementare al acestora la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj. Programul de 

dezvoltare pentru anul 2021 a cuprins obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele precum şi alte 

componente ale măsurilor respective și se aplică în mod direct tuturor serviciilor, biroului, 

compartimentelor instituției. 

Au fost parcurse toate etapele necesare regăsite în standardele de control intern managerial și care 

fac obiectul derulării unor procese complexe, respectiv elaborării de documente specifice și relevante. 

Etapele parcurse au fost:  

 evaluarea riscurilor la nivelul fiecărui serviciu, birou, compartiment  și eliminarea sau diminuarea 

probabilității de apariție a riscurilor și impactului acestora asupra realizării obiectivelor prin 

revizuirea măsurilor de control care au făcut obiectul Planului de implementare a măsurilor de 

control aprobat de conducerea instituției. 

 raport anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pe fiecare serviciu, birou, 

compartiment; 

 revizuirea unor proceduri existente ca urmare a modificărilor legislative și elaborarea de noi 

proceduri pentru activități desfășurate la nivelul instituției și la nivel de servicii. 

 monitorizarea performanțelor obiectivelor specifice și activităților fiecărui serviciu, birou, 

compartiment din cadrul instituției prin colectarea informațiilor despre modul de realizare a acestora și 

evaluarea gradului de realizare a obiectivelor specifice și activităților fiind elaborată raportarea privind 

monitorizarea performanțelor la nivelul fiecărui serviciu, birou, compartiment. 

Evaluarea internă a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul 

fiecărui serviciu, birou, compartiment s-a făcut prin elaborarea și aprobarea de către conducătorii acestora a 

unui număr de 5 ”Chestionare de evaluare a stadiului de implementare a sistemului de control intern 

managerial ”. 

 

3. Dezvoltarea sistemului de management al calității 

 

Dezvoltarea sistemului de management al calității a rămas o preocupare constantă și în anul 2021 și 

a urmărit creşterea calităţii serviciilor prestate către cetăţeni de serviciile proprii precum şi creșterea 

calității activității de coordonare a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor și a 
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oficiilor de stare civilă din județ. În acest sens instituția noastră a fost recertificată ISO 9001:2015 în urma 

auditului de recertificare, care a avut loc în perioada 25-26 iunie 2021.  

În vederea menţinerii proceselor necesare dezvoltării Sistemului de Management al Calităţii la 

nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj s-au efectuat următoarele activități: 

- revizuirea declarației de politică a directorului executiv; 

- revizuirea indicatorilor de performanță; 

- întocmirea planului de management al riscurilor; 

- întocmirea procesului-verbal de analiză a Sistemului de Management al Calităţii pentru anul 

2020; 

- întocmirea planului de audit pentru anul 2021; 

- revizuirea procedurilor şi instrucţiunilor de lucru existente pe linie de evidența persoanelor și 

stare civilă, respectiv întocmirea de noi proceduri urmare modificărilor legislative; 

- desfășurarea a 12 procese de audit de către reprezentantul de management al calității la nivelul 

direcției; 

- implementarea recomandărilor transmise prin Raportul de audit ca urmare a desfășurării 

auditului de recertificare. 

 

4. Prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie 

 

Atât în anul 2021 cât și în permanență, la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, 

prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie a constituit o activitate prioritară, având în vedere 

consecinţele grave produse prin comiterea acestui gen de fapte şi impactul mediatic pe care îl pot avea 

asupra administraţiei publice locale. În acest sens, în Chestionarul de măsurare a gradului de satisfacție 

pentru stabilirea de acțiuni de îmbunătățire a relațiilor cu clienții modificat s-au introdus două întrebări 

referitoare la acest aspect. În urma analizei sociologie a chestionarului s-a constatat că cetățenii nu s-au 

întâlnit și nu au fost implicați în situații de corupție în ceea ce privește instituția noastră.  

Ca și element de noutate, pe baza Hotărârii Guvernului nr. 931 din 01.09.2021 privind procedura de 

desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a 

instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării 

principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici și  prin dispoziție a directorului executiv a 

fost aprobată  procedura privind desemnarea consilierului de etică  și a fost desemnat consilierul de etică la 

nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj. Acesta a desfășurat în cursul anului 2021 ședință 

de instruire a personalului instituției în privința modului de aplicare a reglementărilor în domeniul eticii și 

integrității, s-a asigurat de respectarea prevederilor legale privind depunerea declarațiilor de avere și de 
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interese de către personalul instituției, a efectuat sondaje de opinie utilizând chestionarul de măsurare a 

gradului de satisfacție pentru stabilirea de acțiuni de îmbunătățire a relațiilor cu clienții.  

În perioada de referință s-a solicitat Serviciului Judeţean Anticorupţie Cluj participarea în sistem 

online la convocarea organizată în trimestrul III la care au participat atât angajații Serviciului Evidență 

Persoane cât și lucrătorii serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județ. În anul 

2021 nu a fost înregistrată nici o faptă de corupţie şi nici reclamaţii ori sesizări la adresa salariaților 

instituției, a lucrătorilor de evidență a persoanelor și a ofițerilor de stare civilă din județ. 

 

5. Pregătirea  profesională 

 

Procesul de formare și perfecționare a angajaților a constituit în permanență un obiectiv important 

prin metodele de instruire, de creștere a relațiilor dintre aceștia, lucrul în echipă și implicarea lor în 

dezvoltarea instituției. Pregătirea și perfecționarea profesională, precum și dezvoltarea carierei angajaților 

are un rol deosebit de important pentru managementul instituției.  

Printre scopurile strategice ale managementului resurselor umane sunt evidenţiate următoarele:  

• sporirea nivelului de calificare a personalului care, poate contribui la creşterea motivaţiei 

angajaţilor pentru realizarea obiectivelor; 

 • crearea unui program participativ de implicare a angajaţilor în procesul de luare a deciziilor, ceea 

ce permite stabilirea legăturii dintre implicare şi performanţa acestora; 

 • formarea devotamentului angajaţilor faţă de autoritate şi faţă de realizarea obiectivelor acesteia. 

 Fiind o acțiune planificată și organizată, perfecționarea profesională a angajaților a implicat 

următoarele etape: stabilirea modului de organizare a pregătirii profesionale, domeniile prioritare și 

identificarea nevoilor, planificarea pregătirii profesionale, realizarea și evaluarea pregătirii profesionale. 

Astfel, în baza evaluării anuale a performanțelor fiecărui angajat s-a elaborat la nivelul direcției, cu 

încadrarea în fondurile alocate în buget pentru instruire și perfecționare profesională, Planul de 

perfecţionare profesională a funcţionarilor publici și Planul de perfecţionare profesională a personalului 

contractual din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj pentru anul 2021, aprobat prin 

dispoziția directorului executiv nr. 126 din 19.05.2021. 

Având în vedere importanța resurselor umane și ținând cont că angajații sunt cel mai important atu 

în realizarea obiectivelor stabilite în folosul cetățenilor, instituția noastră a investit în pregătirea 

profesională a angajaților prin prelucrarea cu angajații compartimentelor de specialitate din cadrul direcţiei, 

de îndată ce acestea au fost primite, a dispoziţiilor, îndrumărilor, radiogramelor, instrucțiunilor transmise 

de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. În vederea îndeplinirii 

atribuțiilor de coordonare metodologică acestea au fost  transmise în cel mai scurt timp, către serviciile 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi oficiile de stare civilă din judeţ, spre luare la 
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cunoștință și punere în aplicare. Pregătirea profesională a angajaților a constat și în următoarele: 

actualizarea permanentă a mapelor profesionale a fiecărui angajat, cu sprijinul Biroului Juridic - 

Contencios și Resurse Umane, cu actele normative de referință, instrucțiuni, metodologii de lucru, 

dispoziții și alte materiale transmise de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 

de Date, studiu individual asupra legislației specifice care formează cadrul general pentru desfășurarea 

activităților, instruiri organizate și desfășurate de către șefii serviciilor cu angajații din subordine; în 

informări trimestriale privind protecţia informaţiilor clasificate (pentru cei care se regăsesc în aceste 

categorii).  

În anul 2021 s-au efectuat demersurile necesare în vederea participării la cursuri de perfecţionare 

profesională a unui număr de 6 funcţionari publici din care 2 funcţionari publici de execuție pe linie de 

stare civilă,  2 funcționari publici de execuție pe linie de evidenţă a persoanelor, 1 funcţionar public de 

execuție în domeniul eticii și integrității și 1 funcţionar public de execuție în domeniul sistemului de 

management al calității. 

  

 

Pregătire profesională 

 

6. Asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă a angajaților direcției 

 

Conducerea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj având obligaţia şi responsabilitatea 

de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor, aceasta include 

prevenirea riscurilor profesionale, asigurarea informării, consultării şi instruirii lucrătorilor şi asigurarea 

mijloacelor tehnice şi organizatorice necesare, la nivelul instituției au fost achiziționate: 
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 servicii în domeniul securității și sănătății în muncă, servicii de prevenire și stingere a 

incendiilor și situații de urgență; 

 servicii de medicina muncii; 

 servicii de supraveghere și verificare a instalațiilor și echipamentelor aflate sub incidența 

ISCIR; 

 servicii de revizuire a analizei de risc la securitatea fizică. 

În contextul stării de alertă, în scopul reducerii riscului de infectare cu  COVID – 19 și datorită 

creșterii ratei de incidență cumulată a cazurilor de SARS- CoV-2 la nivelul județului Cluj la nivelul 

direcției a fost implementat planul de prevenire și protecție COVID-19 care conține măsurile necesare 

diminuării riscului de îmbolnăvire. În ceea ce privește activitatea directă cu publicul, aceasta a fost 

organizată astfel încât să fie asigurate măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

Covid-19 și anume utilizarea mijloacelor de comunicare electronice acolo unde situația a permis iar pentru 

activitățile care presupuneau prezența în sediul instituției au fost aplicate măsurile adoptate prin acte 

normative referitoare la accesul persoanelor în instituții publice. 

 

7. Organizarea, activității de coordonare și control la serviciile publice comunitare locale de 

evidență a persoanelor și oficiile de stare civilă din județ. 

 

Activitatea de coordonare și control pentru urmărirea modului de aplicare într-o formă unitară, de 

către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor și oficiile de stare civilă din județ, a 

reglementarilor legale în domeniul evidenței persoanelor şi al stării civile, în scopul prevenirii și identificării 

erorilor în activitatea de stare civilă şi evidenţă a persoanelor şi luarea măsurilor necesare în scopul eliminării 

acestora atribuție principală a instituției prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și 

completările ulterioare a fost concretizată sistematic prin: 

 planificarea activităților de control/recontrol a activității serviciilor publice comunitare de 

evidență a persoanelor, conform graficului nr. 8794/31.12.2020 avizat de Secretarul județului 

Cluj  și aprobat de către conducerea Consiliului Județean Cluj; 

 planificarea activităților de control a ofițerilor de stare civilă conform graficului nr. 

8794/31.12.2020, avizat de Secretarul județului Cluj și aprobat de către conducerea 

Consiliului Județean Cluj. 

În ceea ce privește organizarea activității de coordonare, îndrumare și control la serviciile publice 

comunitare locale de evidență a persoanelor și oficiilor de stare civilă din județ în contextul epidemiologic 

actual, instituția noastră a recurs și la extinderea utilizării tehnologiei curente în relație cu serviciile de mai 

sus organizând astfel activitățile de instruire în sistem online, utilizând platforma online zoom. În vederea 
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consolidării colaborării interinstituționale și creșterii gradului de suport oferit, atunci când situația 

epidemiologică a permis, s-a organizat o ședință la sediul direcției cu șefii serviciilor publice comunitare 

locale de evidență a persoanelor din județ. Aceste întâlniri, atât cele din mediul virtual cât și cea din spațiul 

fizic, au avut scopul de a dezbate modificările legislative intervenite, de a adresa deficiențele și problemele 

identificate în activitatea de control desfășurată  precum și de a discuta reglementări cuprinse în îndrumări, 

radiograme, dispoziții transmise de către Direcția Pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de 

Date București. În perioada 24.05.2021-27.05.2021, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date a organizat și susținut o convocare metodologică în municipiul București pe linie de 

evidența persoanelor și stare civilă la care a participat conducerea Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Cluj împreună cu șefii serviciilor de specialitate. 

Având în vedere situația epidemiologică existentă la nivel mondial și reglementările în vigoare s-au 

depus eforturi considerabile pentru realizarea activităților de control prevăzute pentru ambele linii de 

activitate, în ceea privește deplasarea comisiilor de control la serviciile publice comunitare de  evidență a 

persoanelor și oficiile de stare civilă din jude au fost necesare modificări ale procedurii de efectuare a 

activităților și desfășurarea acestor activități numai când situația existentă a permis. 

 

8. Activități de informare și relații publice  

 

Un element important al strategiei manageriale l-a reprezentat îmbunătățirea și promovarea 

permanentă a imaginii instituției prin creșterea prezenței în mass-media prin comunicări, acțiuni, informări 

utile pentru asigurarea transparenței și dreptului cetățeanului la informare. Activitatea de relații publice a 

fost direct coordonată de directorul executiv și a reprezentat modalitatea de comunicare cu cetățenii și 

promovarea specificului organizației pentru obținerea unui climat de încredere, mediatizarea activităților și 

a prevederilor legale în domeniul evidenței persoanelor și stării civile, a datelor de contact ale instituției ale 

serviciilor de evidență a persoanelor aflate în coordonare.  

Au fost stabilite și menținute astfel limite reciproce de comunicare, cooperare între instituție și 

cetățeni prin actualizarea permanentă a avizierului instituției și a paginii web proprie atât cu informațiile  

de interes public prevăzute de Legea 544/2001 cu modificările și completările ulterioare. Alte caracteristici 

de calitate ale informațiilor publicate includ conformitatea (datele sunt făcute publice folosind standarde 

oficiale de publicare), credibilitatea și relevanța (datele conțin informații cu adevărat utile). Direcția 

Județeană de Evidență a Persoanelor prin reprezentantul pe relații publice a publicat seturi de date 

suplimentare din oficiu, față de cele minimale prevăzute de lege, respectiv: 

 prevederi legale emise în perioada de alertă aplicabile domeniului evidenței persoanelor, 

respectiv valabilitatea documentelor de identitate; 
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 procedura de solicitare/depunere acte, eliberare documente de identitate prin programare 

telefonică, pe pagina web a instituției, secțiunea programări online; 

Pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi de vedere există determinate trasee de circulaţie 

amenajate special în incinta instituției, marcate şi semnalizate astfel încât observarea şi parcurgerea lor să 

fie uşoară, fără a crea situaţii de dezorientare, iar în cazul persoanelor cu surdocecitate se asigură interpret 

mimico-gestual, fiind încheiat un contract de colaborare cu Asociaţia Naţională a Surzilor – Filiala Cluj. 

 În vederea monitorizării calității procesului de prestare a serviciilor, identificarea necesităților și 

așteptărilor actuale ale clienților, îmbunătățirea sistemului relațional intern și extern au fost desfășurate 

anchete sociologice prin punerea la dispoziția persoanelor fizice și juridice a unui chestionar privind  

măsurarea satisfacţiei, percepție și așteptări şi informaţii referitoare la progresul înregistrat de către 

direcție, respectiv ”Chestionar de măsurare a gradului de satisfacție pentru stabilirea de acțiuni de 

îmbunătățire a relațiilor cu clienții”. În urma analizei rezultatelor chestionarelor aplicate, acesta a suferit 

modificări de conținut cu scopul de a reuși creionarea unei imagini de ansamblu conforme cu așteptările și 

nevoile cetățenilor.  

 În urma prelucrării chestionarului, completat anonim sau nominal pentru a avea posibilitatea de a 

contacta cetățeanul în cazul sesizărilor, propunerilor în vederea îmbunătățirii serviciului, pe un eșantion de 

69 de persoane s-au obținut următoarele rezultate: 

 în ceea ce privește mijloacele de informare utilizate în privința identificării atribuțiilor, serviciilor 

prestate de instituție: 

 

Legendă: 1- pagina web, adresă de e-mail, 2- telefon, 3- personal la sediul instituției, 4- pe bază de recomandare 

 

 dintre cei care folosesc pagina web, 92% consideră că acesta este ușor de folosit comparativ 1% 

care consideră că este greu de folosit.  
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    Legendă: 1- ușor, 2-greu, 4- nu l-am folosit.  

 

 în ceea ce privește afișarea informațiilor de interes public la avizier, obligație care ne revine prin 

lege, 18% dintre respondenți declară că nu au utilizat acest mijloc de informare, 81% consideră că 

informațiile afișate sunt clare și o singură persoană a oferit feedback-ul de neclară.  

 

Legendă: 1- clară, 2- neclară, 3- nu l-am folosit 

 în ceea ce privește analiza termenului de soluționare al cererilor acesta  reflectă schimbările 

efectuate în acest domeniu și anume pentru eliberarea actelor de identitate instituția noastră a 

modificat termenul de eliberare prevăzut și permis de lege  prin reducerea perioadei de așteptare de 

la 30 de zile la 10 zile, situația care se reflectă și din răspunsurile centralizate în urma 

chestionarului.  73% dintre respondenți au beneficiat de termenul de soluționare de 10 zile, în timp 

ce 27 % de termenul de soluționare de 30 de zile. 
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Legendă: 1- termen de 10 zile, 2-termen maxim de 30 de zile. 

 

 

 în ceea ce privește modalitatea de derulare a procesului de prestare a serviciului de către 

funcționarul cu care s-a interacționat ,cetățenii au răspuns că au fost informați cu privire la temeiul 

legal al solicitării lor în proporție de 41 %; 44 % consideră că au primit informații cu privire la 

procedura de urmat, acte necesare, taxe, termen de soluționare; în 9 cazuri (11 %) au fost oferite 

alte soluții de rezolvare decât cele dorite inițial, iar 3 persoane au ales că nu regăsesc la variantele 

de răspuns oferite. 

 Având în vedere că răspunsurile la întrebarea precedentă arată că toate solicitările au fost soluționate, 

numărul respondenților care au ales că nu se încadrează se corelează cu numărul respondenților care au 

solicitat serviciile oferite de noi pe baza recomandărilor cunoștințelor, ei deținând deja informațiile 

necesare. Dintre respondenți un procent de peste 15 % a fost informat cu privire la 2 sau 3 variante de 

răspuns. 

 

 

Legenda: 1- temei legal; 2- procedură, acte necesare, taxe, termen; 3- alte soluții; 4-  nicio variantă. 
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În ceea ce privește evaluarea contactului cu funcționarul public în termeni de amabilitate și 

politețe, promptitudine în oferirea informațiilor și soluționarea problemelor, respectiv interesul 

manifestat în a oferi ajutor, s-au obținut următoarele rezultate: 

 90 % dintre respondenți consideră că funcționarii cu care au interacționat, au dat dovadă de 

amabilitate comparativ cu 3% care consideră că cei cu care au venit în contact, nu au fost amabili. 

7% din respondenți nu au răspuns la această întrebare.  

 

Legendă: 1- da, 2-nu, 3- nu au răspuns. 

 

 

 88 % dintre respondenți sunt de părere că funcționarii cu care au colaborat au fost interesați în a-i 

ajuta comparativ cu 3% care consideră că cei cu care au venit în contact nu au fost amabili. 

Procentajul celor care nu au răspuns la această întrebare este de 9%. 

 

Legendă: 1- da, 2-nu, 3- nu au răspuns  

 

 83% dintre respondenți consideră că funcționarii cu care au interacționat au acționat prompt în 

oferirea de informații și soluționarea problemelor lor comparativ cu 3% care consideră că cei cu 

care au venit în contact nu au fost amabili. Procentajul celor care nu au răspuns la această întrebare 

este de 14%.  
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Legendă: 1- da, 2-nu, 3- nu au răspuns. 

 

 

 88 % dintre respondenți sunt de părere că funcționarii cu care au colaborat  au fost interesați în a-i 

ajuta comparativ cu 3% care consideră că cei cu care au venit în contact nu au fost amabili. 

Procentajul celor care nu au răspuns la această întrebare este de 9%. 

 

Legendă: 1- da, 2-nu, 3- nu au răspuns. 

 

 în ceea ce privește analiza răspunsurilor la enunțul dacă funcționarul public a refuzat să vă ofere 

informații  am întâmpinat dificultăți în prelucrarea acestora având în vedere tipologia întrebării de 

dinainte (de tip control), așadar putem concluziona că 58% dintre respondenți consideră că nu au 

fost refuzați în a li se oferi informații, în timp ce 42 % din răspunsuri sunt considerate 

neconcludente, așadar nu pot fi incluse în prelucrarea informațiilor la acest punct.  

Întrebarea din chestionar care vizează evaluarea situației privind faptele de corupție, răspunsul a fost nu în 

toate chestionarele, așadar nefiind nicio situație de sesizare (fie ea și anonimă) a unor eventuale situații de 

acest gen.  

În ceea ce privește recomandările de îmbunătățire ale activității instituției noastre acestea vizează 

aspecte ce țin de dotare sau servicii (necesitatea unui copiator pentru cetățeni), îmbunătățirea paginii web, 

reducerea birocrației (fără alte specificații), reducerea perioadei de așteptare până la eliberarea actelor de 

identitate de la 10 la 7 zile, precum și anunțarea actelor necesare pentru a beneficia de serviciile noastre, 
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considerăm că majoritatea propunerilor nu reflectă starea de fapt existentă deoarece sunt publice 

documentele necesare instituției noastre pentru prestarea de servicii: online, avizier, anunțarea lor telefonic, 

altele fiind neîntemeiate sau parțial întemeiate (copiator, birocrație), situații în care soluționarea lor ca atare 

nu depinde de noi.  

Printre feedback-urile pozitive, pe lângă procentele afișate mai sus, se enumeră feed-back-uri 

precum: „un serviciu de calitate, cu siguranță voi recomanda această instituție ”, „prima instituție în 

ultimii zece ani unde am fost servită așteptărilor”.  

Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, s-a realizat 

și prin înregistrarea şi soluţionarea în termenele legale  a cererilor de furnizare de informaţii de interes 

public și de asemenea prin: 

 centralizarea activității de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor şi de primire a 

cetăţenilor în audienţă – semestrial, liberul acces la informaţiile de interes public – anual; 

 soluţionarea în termenele prevăzute de lege a 27 petiţii înregistrate şi repartizate către serviciile de 

specialitate, în funcţie de obiectul acestora; 

 întocmirea și transmiterea către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de 

Date a analizei trimestriale a măsurilor privind asigurarea folosirii limbilor regionale la nivelul 

județului, în conformitate cu prevederile adresei DEPABD nr. 408641/2008 coroborate cu actele 

normative în vigoare; 

  În anul 2021 au fost înregistrate un număr de 27 petiții dintre care la sfârșitul anului 26 au fost 

soluționate favorabil, unul fiind în curs de soluționare, în termenul prevăzut de lege.  

  De asemenea au fost înregistrate un număr de 40 de cereri privind solicitări de informații de interes 

public în baza Legii nr. 544/2001, dintre care 39 au fost soluționate de instituția noastră și au avut ca 

obiect informațiile privind actele normative și reglementări, iar o cerere a fost redirecționată unei terțe 

instituții  spre competentă soluționare.  

 

II. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

 

1.  Activitatea de îndrumare, coordonare și control a serviciilor publice comunitare locale de 

evidența persoanelor din județul Cluj 

 

În cursul anului 2021 au fost planificate 4 activități de convocare profesională trimestrială și s-a 

reușit desfășurarea a unui număr de 6 activități de instruire în vederea participării lucrătorilor cu atribuții pe 

linie de evidență a persoanelor din județul Cluj, reprezentanți ai Biroului Județean de Administrare a 

Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Cluj și ai Serviciului Județean Anticorupție Cluj, scopul 

acestor convocări fiind îndrumarea pe linie de evidență a persoanelor în vederea remedierii deficiențelor 
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constatate, respectiv eficientizarea activității pe linie de management și evidența persoanelor. În vederea 

consolidării colaborării interinstituționale și creșterii gradului de suport oferit, atunci când situația 

epidemiologică a permis, 2 astfel de ședințe de instruire s-au organizat la sediul direcției cu șefii serviciilor 

publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județ. Conform recomandărilor Direcției pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date au fost necesare adoptarea unor măsuri ca această 

activitate să poată fi desfășurată în sistem de videoconferință sau elaborare de materiale de specialitate 

structurate pe aspecte teoretice și practice care să vină în sprijinul lucrătorilor pentru asigurarea respectării 

stricte a măsurilor preventive de combatere a infectării cu noul coronavirus în contextul  epidemiologic 

existent la nivelul anului 2021 precum și evoluția situației la nivelul județului Cluj. 

Având în vedere situația epidemiologică existentă la nivel mondial și reglementările în vigoare s-au 

depus eforturi considerabile pentru realizarea activităților de control prevăzute pentru ambele linii de 

activitate. În semestrul I situația epidemiologică a permis efectuarea tuturor controalelor metodologice 

programate  pe linie de evidență a persoanelor, respectiv 7 activități de control la toate serviciile publice 

comunitare de evidență a persoanelor din județ dar având în vedere evoluția pandemiei Covid-19 și 

măsurile care au fost impuse în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei în semestrul II s-a 

reușit efectuarea a 2 activități de recontrol din cauza creșterii  ratei de incidență cumulată a cazurilor de 

Sars-Cov 2 la nivelul județului și în scopul prevenirii infectării atât a angajaților cât și a lucrătorilor 

serviciilor de evidență din județ, cu acordul conducerii acestor servicii s-a luat decizia amânării celorlalte 5 

activități de control metodologic pentru anul 2022 semestrul I. 

Conform procedurii de sistem privind efectuarea controalelor la serviciile publice comunitare locale 

de evidență a persoanelor din județ elaborată și transmisă  de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date, activitățile de recontrol au fost  precedate de planuri de control, întocmite 

de șeful serviciului și aprobate de către  directorul executiv, în care au fost stabilite: scopul și obiectivele 

controalelor,  perioada de activitate supusă controlului,  componența comisiilor de control și durata 

estimată de executare a controalelor. Pregătirea membrilor comisiilor de control s-a efectuat de către șeful 

serviciului cu cel puțin 5 zile înainte de începerea activității de control la servicii. 

Aspectele pozitive, neconformitățile constatate au făcut obiectul unor note de constatare care au fost 

discutate în particular cu lucrătorii fiecărui serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor fiind 

semnate de către aceștia și au fost stabilite ulterior rapoarte de control și planuri cu măsuri pentru 

remedierea deficiențelor și îmbunătățirea activităților la nivelul serviciilor, anexă la rapoartele de control 

întocmite cu măsuri și termene de remediere precum și persoanele responsabile. 

Principalele aspecte și neconformități constatate la serviciile publice comunitare locale de evidență 

a persoanelor din județ care au necesitat atenția și implicarea direcției sunt următoarele: 
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Pe linie de management: 

 

    regulamentul de Organizare și Funcționare nu este actualizat în urma modificărilor legislative, 

O.U.G. nr. 57/2009 privind codul administrativ, legislația specifică domeniului evidenței 

persoanelor și stării civile (e necesar să fie enumerate: structura serviciului, prezentată pe 

diferitele ei componente,  atribuții, competențe, niveluri de autoritate, responsabilități, mecanisme 

de relații, etc.); 

   fișele de post nu sunt actualizate ca urmare a  stabilirii de atribuții noi, ca și consecință a 

modificărilor legislative în domeniu sau ca urmare a actualizării Regulamentului de Organizare și 

Funcționare; 

   registrul intrare-ieșire corespondență ordinară,  nu este completat corect, respectiv  rubricile ”data 

intrare” și ”data ieșire” la documentele care au fost completate cu aceeași dată, respectiv data 

intrării/înregistrării cu data ieșirii documentului deși data soluționării/ieșirii documentelor e 

ulterioară datei de intrare/înregistrare; 

 

Pe linia întocmirii documentelor privind planificarea, organizarea și desfășurarea  

activităților desfășurate conform Metodologiei D.E.P.A.B.D. nr. 26/13.12.2018: 

 

 planurile de activități trimestriale nu sunt completate cu toate activitățile desfășurate de către 

serviciul public comunitar de evidență a persoanelor sau sunt prevăzute activități care și-au încetat 

aplicabilitatea; 

 analizele de evaluare a activităților desfășurate în perioada pentru care au fost întocmite planurile de 

activități nu sunt întocmite corespunzător nefiind analizate toate activitățile prevăzute în planurile 

de activități sau nu cuprind evaluarea tuturor activităților desfășurate și nu sunt anexate situații cu 

principalii indicatori .  

 

Activitățile de lucru cu publicul în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1723/2004 cu 

modificările si completările aduse de H.G. nr. 1487/2005 privind aprobarea Programului de 

măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relaţii cu publicul: 

 

 secțiunea aferentă serviciului de pe pagina web a primăriei nu respectă prevederile Hotărârii nr. 

478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002, nu 

este completată cu informațiile necesare referitoare la evidența persoanelor, informații referitoare la 

furnizarea de date cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, actualizarea 
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programului de lucru cu publicul, programul de audiențe al șefului serviciului și al persoanelor 

competente din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj, datele de contact ale 

direcției și ale Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, deși s-a 

solicitat expres de către Serviciul Evidență Persoane luarea măsurilor necesare pentru actualizarea 

paginii web cu informațiile necesare; 

 nu este respectat programul de lucru cu publicul reglementat conform Anexei 1, pct. A, lit. a) din  

H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în 

activitatea de lucru cu publicul din cauza lipsei de personal necesar desfășurării în condiții normale 

a întregii activități a serviciului. 

 

Cunoașterea, aplicarea și respectarea prevederilor legale specifice activităţii de eliberare a 

actelor de identitate și de înscriere a mențiunii privind stabilirea reședinței:  

 

 nerespectarea îndrumărilor metodologice transmise prin Radiograma D.E.P.A.B.D. nr. 

34046688/2012, în sensul că pe cerere nu s-a înscris mențiunea “Declar că imobilul nu a fost 

notificat în cartea funciară ca locuință a familiei”, de către proprietarul imobilului în situațiile în 

care s-a impus acest lucru sau a fost înscrisă această mențiune deși nu se impunea acest lucru; 

 nerespectarea prevederilor art. 28 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată cu modificările și completările 

ulterioare, în sensul că din cuprinsul documentelor cu care s-a făcut dovada adresei de domiciliu nu 

reiese că există un imobil cu destinația de locuință. 

 nerespectarea prevederilor Îndrumării nr. 27/21.12.2018 cu privire la extrasele de carte funciară 

emise online de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prezentate de cetățeni 

ca dovadă a adresei de domiciliu/reședință, în sensul că nu a fost verificată autenticitatea 

informațiilor înscrise în extrasul de carte funciară, prezentat ca dovadă a adresei de domiciliu; 

 nerespectarea prevederilor Îndrumării 13/28.10.2016 pentru realizarea în mod unitar a activităților 

specifice de gestionare a informațiilor introduse de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date București în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări) , în 

sensul că nu a fost transmisă comunicare la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date București pentru introducerea semnalării în SINS pentru un act de identitate valabil 

declarat furat în străinătate cu ocazia solicitării unui nou act de identitate ; 

 nerespectarea prevederilor art. 28 alin (1) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare și Îndrumarea nr. 5/2019 cu privire la documentele cu care se poate face dovada adresei 

de domiciliu/reședință, în sensul că dovada adresei de domiciliu s-a făcut cu un contract încheiat 

între două persoane fizice fiind atestate părțile acestuia, conținutul și data certă de către un avocat în 
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anul 2019, respectiv 2021, din cuprinsul actului rezultând că este o promisiune de vânzare - 

cumpărare și cu nota de verificare a polițistului de ordine publică. 

 nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (1)  lit. a) din Anexa la H.G. nr. 1375/206 aplicabilă până la 

data de 27.04.2021, în sensul că cererea pentru eliberarea actului de identitate a fost semnată doar 

de minor, nu și de către părinte sau reprezentantul legal al acestuia; 

 nerespectarea prevederilor CAP III din Îndrumarea nr. 5/01.07.2019 cu privire la documentele cu 

care se poate face dovada adresei de domiciliu/reședință, în situația în care aceste persoane au 

solicitat să fie puse în legalitate potrivit dispozițiilor art. 73 alin. (1) lit. (b) și alin. (2) din Anexa la 

H.G. nr. 1375/2006, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că au fost soluționate cereri 

de emitere a actelor de identitate fără să fi fost făcută identificarea persoanelor din categoria celor 

lipsite de adăpost de către polițiștii de ordine publică; 

 nerespectarea prevederilor pct. 8 din Procedura nr. 3881228/2017 privind modul de completare a 

cărții de identitate provizorii; 

 nerespectarea prevederilor CAP. II, alin. A, pct. 7 lit. a) din Îndrumarea nr. 5/2019 cu privire la 

documentele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu/ reședință, în sensul că dovada 

adresei de domiciliu s-a făcut cu un contract de comodat încheiat între două persoane fizice fără a fi 

autentificat la notarul public sau atestate părțile acestuia, conținutul, semnătura și data certă de către 

un avocat ; 

 nerespectarea prevederilor art. 58 lit. e) din Anexa la H.G. nr. 1375/206 aplicabilă până la data de 

27.04.2021, în sensul că dovada stării civile s-a realizat cu hotărâre de divorț care are doar 

menţiunea  ”definitivă” nu ”definitivă şi irevocabilă”; 

 nerespectarea prevederilor CAP. II Art. 3 din Metodologia 22/23.11.2018 privind reglementarea 

activităților cu caracter operativ desfășurate de serviciile publice comunitare de evidență a 

persoanelor, în sensul că nu s-a întocmit adresă către structura teritorială de poliție în vederea 

solicitării certificării identității solicitantului existând suspiciuni cu privire la identitatea declarată a 

acestuia; 

 nerespectarea prevederilor art. 42 alin. 4 din H.G. 295/2021 aplicabilă din data de 28.04.2021, în 

sensul că nu s-a făcut mențiune pe cerere despre rămânerea în posesie la solicitant a actului de 

identitate valabil;  

 nerespectarea prevederilor radiogramei nr. 503879/29.06.2009, în sensul că au fost preluate 

adeverințe privind dovada adresei de domiciliu emise de primăriile din zona de competență fără a se 

respecta modelul transmis de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor 

de Date București prin radiogramă; 



 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

            Pagina 22 din 52 

 

 nerespectarea prevederilor art. 50 alin. 1 lit. g) din Anexa la H.G. nr. 1375/2006 aplicabilă până la 

data de 27.04.2021, în sensul că actele de identitate au fost emise și eliberate cetățenilor în 

condițiile în care cererile nu au fost avizate de către șeful serviciului; 

 nerespectarea art. 50 alin. 1 lit. c) din Anexa la H.G. nr. 1375/2006 aplicabilă până la data de 

27.04.2021, în sensul că au fost identificate cereri care nu sunt certificate pentru conformitate 

copiile documentelor prezentate prin înscrierea mențiunii ”Conform cu originalul”, nu sunt datate și 

semnate de către funcționarul de la ghișeul de lucru care a verificat documentele; 

 nerespectarea prevederilor art. 50 alin. 3 și a prevederilor art. 88 din Anexa la H.G. nr. 1375/2006 

aplicabilă până la data de 27.04.2021, în sensul că nu au fost completate/semnate rubricile cererii 

pentru eliberarea actului de identitate și a cererii pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței 

în actul de identitate, de către funcționarii de evidență; 

 nerespectarea prevederile CAP. 5 lit. b) din Îndrumarea nr. 23/2018 la cererile pentru schimbarea 

domiciliului din străinătate în România, în sensul că la rubrica “alte mențiuni” de pe verso-ul cererii 

nu au fost înscrise atât la depunerea cererii cât si la înmânarea actului de identitate numele, 

prenumele, data la care a fost verificat portalul DGP și semnătura lucrătorului de evidență a 

persoanelor. 

 

Pe linia actualizării Registrului Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P):  

 

 neactualizarea sau actualizarea în mod eronat a datelor din comunicările de naștere și deces, 

neconformități datorate în principal volumului crescut de lucru în activitatea cu publicul dar în 

unele cazuri și neatenției de care au dat dovadă lucrătorii cu atribuții în domeniul evidenței 

persoanelor, iar în urma constatării acestora au fost remediate. 

 

Pe linia activității de arhivare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate și a cererilor 

pentru înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței: 

 

 nu au fost constituite dosarele de arhivă pentru documentele din anii anteriori în conformitate cu art. 

17 din Instrucțiunile aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul nr. 217/1996; 

 nu sunt întocmite inventarele pentru unitățile arhivistice conform art. 18 din Instrucțiunile Arhivelor 

Naționale prin Ordinul nr. 217/1996 ; 

 au fost identificate documente cu termen de păstrare expirat și care nu au fost selecționate și 

distruse conform prevederilor legale; 
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 nu sunt asigurate condiții corespunzătoare în spațiul destinat păstrării documentelor arhivate ca să 

fie asigurate împotriva distrugerii, degradării, sustragerii, iar depozitul de arhivă este parțial dotat 

cu rafturi, rastele sau dulapuri de metal; 

 

Referitor la respectarea și aplicarea prevederilor legale specifice activității de eliberare a actelor 

de identitate și de înscriere a mențiunii privind stabilirea reședinței s-au constatat următoarele:  

 

 au fost identificate cereri pentru eliberarea cărților de identitate provizorii pe care a fost înscris 

motivul ”lipsă certificat de naștere” sau ”lipsă certificat de căsătorie”, iar actul de naștere, 

respectiv actul de căsătorie sunt înregistrate în registrele de stare civilă ale unității administrativ 

teritoriale în raza căruia funcționează serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, 

nefiind respectate prevederile art. 156 alin. (2) din H.G. 64/2011; 

  a fost identificată o cerere unde au fost constatate diferențe între perioada de valabilitate a reședinței 

actualizată în evidențe și aceea menționată în contractul de închiriere prezentat, nefiind respectate 

prevederile art. 86 alin 1 b) din Anexa la H.G. nr. 1375/2006 republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

 nu a fost făcută identificarea persoanelor din categoria celor lipsite de adăpost de către polițiștii de 

ordine publică, nefiind respectate dispozițiile Cap. III din Îndrumarea nr. 5/01.07.2019 cu privire la 

documentele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu/reședință, în situația în care aceste 

persoane au solicitat să fie puse în legalitate potrivit dispozițiilor art. 73 alin. (1) lit. (b) și alin. (2) 

din Anexa la H.G. nr. 1375/2006, cu modificările și completările; 

 Aceste neconformități, în urma constatării lor, au fost remediate fie pe loc, fie în urma măsurilor 

transmise prin materialele de control întocmite cu instrucțiuni și termene de remediere. 

 

Pe linia actualizării bazei de date privind evidența persoanelor s-au constatat următoarele: 

 

 au fost constatate cazuri în care nu a fost actualizată data înregistrării actului de naștere pentru 

copiii minori ai solicitantului cererii pentru eliberarea actului de identitate, nefiind respectate 

prevederile art. 17 lit. a din H.G. 1375/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

Unele dintre aceste erori sunt datorate exclusiv operatorilor sau volumului crescut de lucru în 

activitatea cu publicul și au fost corectate în timpul desfășurării activității de control. 

 

 

Pe linia activității de arhivare a cererilor înregistrate la nivelul serviciilor publice comunitare 

locale de evidentă a persoanelor s-au constatat următoarele: 
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În urma activităților de control desfășurate pe această linie de activitate s-a constatat faptul că unele 

servicii nu au finalizat activitățile de arhivare sau nu a fost respectată întocmai procedura, în special 

datorită numărului scăzut de personal: 

 nu sunt întocmite inventarele pentru unitățile arhivistice conform art. 18 din Instrucțiunile Arhivelor 

Naționale prin Ordinul nr. 217/1996; 

 nu sunt asigurate condiții corespunzătoare în spațiul destinat păstrării documentelor arhivate, 

împotriva distrugerii, degradării, sustragerii, iar depozitul de arhivă este parțial dotat cu rafturi, 

rastele sau dulapuri de metal. 

Pentru înlăturarea neconformităților constatate, acestea au fost discutate în particular cu lucrătorii 

fiecărui serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor și au fost stabilite prin materialele de 

control întocmite în principal următoarele măsuri: 

 reprelucrarea cu întreg personalul cu atribuții pe linie de evidența persoanelor a prevederilor: 

-Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele 

de identitate ale cetățenilor români, republicată; 

- Hotărârii Guvernului nr. 295/2021;  

- prevederile CAP. III din Îndrumarea D.E.P.A.B.D. nr. 5/01.07.2019 cu privire la documentele cu 

care se poate face dovada adresei de domiciliu/reședință; 

 actualizarea fișelor de post ale angajaților serviciilor publice comunitare locale de evidență a 

persoanelor în concordanță cu modificările legislative intervenite de la ultima actualizare și ca 

urmare a modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare; 

 solicitarea sprijinului arhivarului primăriei în vederea finalizării operațiunilor arhivistice, inclusiv 

analizarea posibilității selecționării de documente cu termene de păstrare expirate.  

Pentru îmbunătățirea activității s-a impus tuturor serviciilor publice comunitare locale de evidență a 

persoanelor efectuarea următoarelor demersuri: 

 solicitarea sprijinului necesar din partea autorităților locale pentru alocarea fondurilor necesare 

dotării cu echipamentele și materialele necesare desfășurării în bune condiții a activității specifice; 

 s-a recomandat o atenție sporită din partea lucrătorilor în ceea ce privește actualizarea R.N.E.P., în 

vederea reducerii erorilor constatate în urma activităților de control; 

 aprofundarea prevederilor actelor normative în vigoare în materie de evidență a persoanei, 

îndrumărilor, instrucțiunilor de lucru, prevenind astfel aplicarea eronată a acestora în rezolvarea 

situațiilor, cazurilor înregistrate în activitatea serviciului. 

În urma controalelor desfășurate au fost întocmite materiale cu neconformitățile constatate și cu 

măsuri și termene de remediere a acestora, materiale transmise atât serviciilor publice comunitare locale de 
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evidență a persoanelor controlate, cât și autorităților publice locale în subordinea cărora sunt înființate 

serviciile. 

  

 

2. Activități conform Planului de acțiune nr. nr. 3499060/03.06.2019 și 3300633/22.04.2020 privind 

intensificarea activităților pe linia stabilirii domiciliului în România a cetățenilor originari din 

Republica Moldova și Ucraina: 

 

A fost urmărită îndeplinirea sarcinilor pe linia stabilirii domiciliului în România a cetățenilor 

originari din Republica Moldova și Ucraina, respectiv verificarea modului de îndeplinire a sarcinilor pe 

această linie de către serviciile de evidență a persoanelor din județ și întocmirea sintezei activităților 

desfășurate pe această linie pentru a putea fi centralizate și transmise către Direcția pentru Evidența 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 

În perioada de referință, la nivelul județului au fost identificați  proprietari ai unor imobile care și-au 

exprimat consimțământul de primire în spațiu în vederea stabilirii domiciliului la aceeași adresă a mai mult 

de 10 cetățeni români originari din republica Moldova și Ucraina fiind astfel întocmite informări către 

structurile teritoriale ale IGPR în vederea efectuării activităților de verificare la adresele de domiciliu în 

cauză. În urma acestor activități nu au fost obținute informații privind rețele create și persoane care să 

intermedieze legătura dintre cetățenii români originari din Republica Moldova și Ucraina precum și 

proprietarii imobilelor la adresa cărora își stabilesc domiciliul, ori după caz, a mandatarilor acestora și nu s-

au făcut informări către structurile D.G.A. privind suspiciuni de implicare a unor funcționari M.A.I. și/sau 

angajați ai autorității publice locale/județene în infracțiuni de corupție în legătură cu stabilirea domiciliului 

în România a cetățenilor originari din Republica Moldova și Ucraina.  

 

3. Referitor la activitățile pe linie de restanțieri desfășurate de serviciile publice comunitare locale 

de evidență a persoanelor din județ: 

 

În contextul stării de alertă privind măsurile de reducere a riscului de infectare cu COVID-19 și în 

conformitate cu prevederile art. 4, alin. 5 din Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid – 19, prin care se precizează că “valabilitatea 

documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și entitățile private autorizate conform 

legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea 

acestei stări”, până la data de 31.12.2021,  nu au fost transmise de către  B.J.A.B.D.E.P. Cluj, în 

conformitate cu Cap. V, pct. 3 din planul de măsuri, amintit mai sus, fișierele cuprinzând datele rezultate în 

urma selecției persoanelor care dețin acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat.  
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4. Întocmire și eliberare documente de identitate, actualizarea Registrului Național de Evidență a 

Persoanelor la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj: 

 

În anul 2021 la nivelul județului Cluj au fost emise un număr de 69459 acte de identitate, ținând 

însă cont și de prevederile art. 4, alin. 5 din Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 

și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, prin care se precizează că “valabilitatea documentelor 

eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și entitățile private autorizate conform legii se menține 

pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea acestei stări”. Printre 

cele mai des întâlnite motive pentru care s-au eliberat actele de identitate se numără expirarea termenului de 

valabilitate, schimbarea domiciliului și eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani 

(cu vârsta între 14-18 ani).  

Din totalul de 69459 acte de identitate, 2875 au fost cărți de identitate provizorii, eliberate 

conform prevederilor legale în vigoare.  

 

                                Legendă: 1- cărți de identitate provizorii, 2- cărți de identitate.  

 

Cărțile de identitate provizorii au fost emise în situațiile în care solicitanții nu au reușit să prezinte 

toate documentele necesare eliberării actelor de identitate, precum și în situațiile în care solicitanții au fost 

cetățeni români cu domiciliul în străinătate.  

În anul 2021 Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj a eliberat un număr de 8176 cărți de 

identitate.  
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Legendă: 1- CI eliberat de DJEP Cluj, 2- CI eliberate de celelalte 7 servicii publice comunitare locale de evidența 

persoanelor. 

La nivelul județului Cluj au fost înscrise un număr de 16240 de mențiuni privind stabilirea 

reședinței  în actele de identitate, 2940 de mențiuni de stabilire a reședinței fiind înscrise de către 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj. 

Cu respectarea riguroasă a prevederilor privind măsurile de prevenire și combatere a pandemiei 

COVID, instituția noastră a răspuns favorabil tuturor solicitărilor de eliberare a cărților de identitate și 

stabilirea reședinței cu stația mobilă, în 131 acțiuni (acțiuni de stație mobilă), iar numărul persoanelor 

puse în legalitate în acțiunile cu stația mobilă a fost de 292. Acestea au fost deplasări punctuale la persoane 

netransportabile din motive medicale justificate cu documente și la instituții de ocrotire socială și la cămine 

de vârstnici. 

 Pentru a veni în sprijinul cetățenilor instituția noastră a răspuns cererilor de mai sus într-un termen 

redus față de termenul prevăzut de lege.  

Urmarea comunicărilor primite de la instituţii cu atribuţii specifice a fost actualizat Registrul 

Național de Evidență a Persoanelor cu 123 de  persoane luate în evidenţă și 1116 de  persoane cu statutul 

de cetățean român cu domiciliul în străinătate.  

 

5. Referitor la monitorizarea activităţilor specifice pe linia instituţiilor de ocrotire şi asistenţă 

socială 

 

Obiectivul prioritar a constat în punerea în legalitate cu acte de identitate a persoanelor care nu dețin 

astfel de documente și cunoașterea situației existente din centrele de plasament și din unitățile sanitare și 

de protecție socială.  În acest sens s-a avut în vedere planificarea lunară a activităților de punere în 

legalitate, în mod eșalonat pentru copiii asistați care urmează să împlinească vârsta de 14 ani și demararea 

verificărilor în cursul trimestrului anterior celui care urmează să le fie eliberate pentru prima dată, cărți de 
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identitate, pe baza situației transmise la începutul anului de către Direcția Generală  de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Cluj.    

În contextul stării de alertă privind măsurile de reducere a riscului de infectare cu  COVID – 19, 

controalele la unitățile sanitare au fost suspendate fiind stabilite doar legături telefonice cu unitățile 

sanitare privind situația de punere în legalitate a copiilor și adulților aflați în aceste unități, pe linie de 

evidență a persoanelor. În urma convorbirilor telefonice s-a constatat faptul că nu au existat mame care nu 

aveau  acte de identitate, nefiind situații de copii neînregistrați datorită acestui fapt.  

 

6. Furnizare de date cu caracter personal 

 

Activitatea de furnizare a datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a 

Persoanelor este reglementată de O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetățenilor români republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul (UE) 

679/2016 al Parlamentului și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Persoanele 

fizice și juridice au solicitat, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea de date cu caracter personal 

din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, referitoare la: 

          - date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele   părinţilor 

persoanelor în cauză); 

- date referitoare la actele de identitate eliberate; 

- date referitoare la domiciliile şi reşedinţele; 

- date referitoare la codul numeric personal atribuit. 

În perioada supusă analizei au fost primite și soluționate un număr de 1190 de  cereri pentru 

furnizarea de date cu caracter personal din R.N.E.P. depuse de instituții publice, persoane fizice și juridice, 

în conformitate cu prevederile O.U.G. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate 

ale cetățenilor români, republicată și cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea 

prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date, fiind furnizate datele a 6539 de persoane, răspunsurile fiind comunicate în 

termenul legal, pe baza documentelor justificative și nu în ultimul rând cu achitarea taxelor prevăzute de 

legislația în vigoare și hotărârile Consiliului Județean Cluj. Cererile care nu au fost însoțite de temeiul legal 

justificat au fost soluționate prin informarea solicitanților cu privire la dispozițiile legale în materia 

prelucrării datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, fără a fi comunicate date cu 

caracter personal. În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce ne revin, numărul tuturor persoanelor verificate în 
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Registrul Național de Evidență a Persoanelor în anul 2021 a fost 7345, verificările efectuându-se în 

respectarea tuturor prevederilor legale care reglementează această activitate.  

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 

şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare au fost 

exceptate de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din Registrul Național de Evidență a Persoanelor 

sau după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale, de 

către : 

- instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi  

justiţiei; 

- instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile  

de executare silită prevăzute de lege;  

- Casa de asigurări de sănătate judeţeană; 

- Autorităţile de sănătate publică judeţene; 

- Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi  

impozitului pe venit datorat de persoanele fizice; 

- instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii  

sociale a persoanelor vârstnice; 

- alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege. 

În scopul valorificării unor drepturi sau al apărării intereselor cetățenilor români au fost  

primite si transmise către D.E.P.A.B.D. spre competentă soluționare un număr de 6 cereri de eliberare a 

Certificatelor privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P., cereri care au fost soluționate în termenul legal și 

înmânate solicitanților. 

În perioada analizată au existat 2 solicitări de la serviciile publice comunitare locale de evidență a 

persoanelor Câmpia Turzii și Gherla pentru comunicarea CNP-ului corect care va fi utilizat de către 

titularul datelor de stare civilă fiind constatate de structura de evidență a persoanelor din cadrul serviciilor 

publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județ în activitatea specifică a cazurilor de coduri 

numerice eronate, în conformitate cu art. 19 alin. 3 din H.G. nr. 295/2021. Acestea au fost soluționate în 

termenul legal și conform prevederilor legale.  

 

7. Activități pe linie informatică 

 

În colaborare cu Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor 

Cluj activitatea pe linie de informatică s-a concretizat în desfășurarea următoarelor activități:   

A fost asigurată administrarea server-ului F.T.P., fiind gestionate un număr de 849 postări, din care 

174 îndrumări/radiograme/adrese transmise de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 
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Bazelor de Date şi a poştei electronice a instituţiei, în vederea asigurării circuitului eficient al documentelor 

transmise pe această cale. 

Au fost desfăşurate activităţi pentru administrarea reţelei locale de calculatoare, precum şi a 

utilizatorilor la nivel de sistem de operare, prin acordarea de parole, drepturi de acces etc., astfel încât 

fiecare lucrător utilizează echipamentele informatice doar pe baza acestora. De asemenea, au fost derulate 

activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor de calcul din dotare. 

Au fost executate operaţii de back-up a sistemelor de operare a software-ului de bază şi de aplicaţie 

pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local şi a fost asigurată depanarea şi repunerea 

în funcţiune a echipamentelor de calcul, împreună cu specialiştii firmelor de mentenanţă care asigură 

asistenţa tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicaţie şi software. 

Au fost înaintate la termenele stabilite, toate situaţiile și analizele activităţilor către Direcția pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date în conformitate cu prevederile Cap. V. din 

Metodologia D.E.P.A.B.D. nr. 26 din 13.12.2018 privind întocmirea documentelor pe linie de 

management, organizarea activităţii de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă şi monitorizarea 

indicatorilor specifici. 

Au fost actualizate în R.N.E.P. un număr de 267 de măsuri preventive referitoare la  controlul 

judiciar, controlul judiciar pe cauțiune și arestul la domiciliu transmise de organele judiciare, în 

conformitate cu art. 40 alin. 3 din H.G. nr. 295/2021 și a Îndrumării nr. 1 din data de 24.05.2021 privind 

modul de desfășurare a activităților specifice înregistrării informațiilor necesare în evidența operativă a 

Registrului Național de Evidență a Persoanelor.  

În scopul informării curente și rapide a cetățenilor a fost actualizată în permanență pagina web a 

instituției cu informații referitoare la serviciile prestate pe linie de evidență a persoanelor și stare civilă, 

actele normative care guvernează întreaga activitate precum și informațiile de interes public. 

8.  Activități conform adresei D.E.P.A.B.D. nr. 3215171/31.08.2020 privind soluționarea în  strictă 

concordanță cu dispozițiile art. 31 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența,     domiciliul, 

reședința  și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, a cererilor privind stabilirea 

reședinței, completată cu adresa nr. 3215180/01.09.2020: 

 

În perioada analizată, la nivelul D.J.E.P. Cluj, s-au făcut informări către polițiștii de ordine  

publică, în vederea efectuării verificărilor în teren din care să rezulte dacă solicitanții locuiesc efectiv la 

adresa declarată pentru un număr de 12 persoane. Pentru 10  persoane s-au primit procese – verbale de 

verificare în teren din care rezultă faptul cele 10  persoane locuiesc efectiv la adresa declarată și cererile 

privind stabilirea reședinței au fost soluționate potrivit dispozițiilor legale iar pentru 2 persoane verificările 

din teren au avut ca rezultat faptul că nu locuiesc efectiv la adresa declarată cetățenii fiind informați despre 

respingerea cererii. 
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Au fost întocmite situațiile săptămânale pe baza datelor existente la nivelul instituției  

noastre și a situațiilor transmise de la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din 

județ. Acestea au fost înaintate la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date 

București, la termenele stabilite, pe bază de adresă. 

9.  Asigurarea protecției datelor cu caracter personal prelucrate în activitatea desfășurată în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date: 

 

În cursul anului 2021 au fost realizate obiectivele de asigurare a confidențialității și  securității datelor 

cu caracter personal prin pseudonimizarea și criptarea datelor, capacitatea de asigurare a integrității și 

disponibilitate a datelor. Toți angajații direcției au completate declarațiile de confidențialitate și a fost 

actualizat Registrul de evidență a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal conform art. 30, 

alin (1) din Regulamentul amintit mai sus. A fost actualizat Registrul tuturor categoriilor de activități de 

prelucrare desfășurate conform art. 30, alin (2) din același act normativ precizat mai sus.  

 

III.  ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVILĂ 

 

1. Activitatea de îndrumare, coordonare și control la serviciile publice comunitare locale de evidență a 

persoanelor și a ofițerilor de stare civilă: 

 

În scopul urmăririi modului de aplicare într-o formă unitară a reglementarilor legale în domeniul 

stării civile s-a  înaintat către toate serviciile de evidență din județ și către toți ofițerii de stare civilă  aflați 

în coordonare adrese, dispoziții, instrucțiuni, recomandări de lucru precum și alte materiale informative, 

transmise de către Direcția de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date spre a fi puse în 

aplicare și a fi prelucrate cu personalul din subordine. S-a considerat o prioritate comunicarea permanentă 

cu ofiţerii de stare civilă având ca scop, punerea în aplicare a  îndrumărilor transmise  cu privire la 

modalitățile de desfăşurare a activităţilor în procedura de întocmire a actelor de stare civilă în perioada 

analizată.  

          În vederea desfăşurării activităţii de stare civilă în mod unitar şi în conformitate cu prevederile 

legale au existat aceleaşi preocupări, referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr.119/1996 cu privire la 

actele de stare civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 

64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare 

civilă,  precum şi a recomandărilor care stabilesc modalităţi de lucru în domeniul stării civile. 

    În ceea ce privește organizarea activității de coordonare, îndrumare și control la oficiile de stare 

civilă din județ în contextul epidemiologic actual instituția noastră a recurs și la extinderea utilizării 
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tehnologiei curente în relație cu serviciile de mai sus, organizând astfel activitatea de instruire a ofițerilor 

de stare civilă din cadrul primăriilor de pe raza județului concretizată prin 4 întâlniri, utilizând platforma 

online zoom. Scopul acestor  întâlniri a fost acela de a cunoaşte situaţia din teritoriu dat fiind faptul că 75 

de controale programate în cursul anului 2020 au fost amânate, problemele cu care se confruntă ofiţerii de 

stare civilă şi nu în ultimul rând prezentarea elementelor de noutate pe linie de stare civilă. Întâlnirile au 

fost programate pentru două zile şi concentrate pe serviciile publice arondate. 

   În cursul semestrului I au fost programate activităţi de îndrumare, sprijin şi control la un număr de 38 

oficii de stare civilă, conform graficului anual, avizat de Secretarul Județului Cluj și aprobat de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj. Toate controalele programate au fost efectuate. Nu au fost ofiţeri de 

stare civilă sancţionaţi. În cursul semestrului II au fost programate activităţi de îndrumare, sprijin şi control 

la un număr de 43 oficii de stare civilă, conform graficului anual aprobat de Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj.  Nu toate controalele programate au fost efectuate, acestea fiind amânate în contextul stării 

de alertă privind măsurile de reducere a riscului de infectare cu  COVID – 19, în vederea aplicării 

măsurilor preventive de combatere a infectării cu COVID-19. Decizia a fost luată la nivelul conducerii 

instituției datorită creșterii ratei de incidență cumulată a cazurilor de SARS- CoV-2 la nivelul județului 

Cluj. Au fost efectuate 21 de activități de control fiind verificate documentele din perioada 2019-2021.   

         În cadrul serviciului, săptămânal, şeful serviciului împreună cu angajaţii au stabilit oficiile de stare 

civilă la care urmează a fi desfăşurate activităţi de control, s-au stabilit echipele de control, a fost analizată 

situaţia din rezultatele controalelor desfăşurate în anul 2019/2020, problemele sesizate şi măsurile trasate 

acolo unde a fost cazul. A fost stabilit planul de control. Planul de control a fost prezentat primarului sau în 

lipsa acestuia înlocuitorului, respectiv viceprimarul şi a fost semnat pentru luarea la cunoştinţă.     

              La oficiile controlate nu au fost situaţii în care ofiţerul de stare civilă să prezinte obiecţii.  

       Perioada de desfăşurare a controalelor şi oficiile de stare civilă controlate au fost aduse la cunoştinţa 

directorului executiv de către şeful serviciului.    

             Controlul s-a efectuat  asupra  modului  în care s-au înregistrat actele de stare civilă, gestiunea 

certificatelor de stare civilă, înscrierea și transmiterea  menţiunilor, a actelor de identitate a persoanelor 

decedate şi transmiterea comunicărilor de naştere şi a celor de modificare, altor activităţi specifice 

desfăşurate de ofiţerii de stare civilă  precum şi modul în care se  pun în aplicare recomandările transmise 

prin îndrumări. Ca urmare a desfășurării activităţilor de control au fost întocmite procese-verbale, care au 

fost prezentate, spre luare la cunoştinţă, primarilor unităţilor administrativ teritoriale verificate iar acolo 

unde s-a impus au fost făcute recomandări cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi desfăşurarea 

activităţilor de stare civilă în încăperi separate.  

În perioada analizată au fost verificate la oficiile de stare civilă următoarele acte: 

 acte de naştere -9118; 

 acte de căsătorie -3563; 
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 acte de deces -10691; 

 eliberări certificate de naştere -15966; 

 eliberări certificate de căsătorie -5385; 

 eliberări certificate de deces -11149; 

 extrase multilingve de naştere -379; 

 extrase multilingve de căsătorie -120; 

 extrase multilingve de deces -26. 

      Prin sondaj au fost verificate următoarele documente:  

             - sentinţe de divorţ comunicate de instanţă sau depuse de către unul dintre foştii soţi în vederea  

înscrierii în actul de căsătorie; 

             - divorţurile administrative ; 

             - declaraţiile de recunoaştere ; 

             - declaraţiile de încuviinţare purtare nume ; 

             - sentinţe de tăgadă a paternităţii/sentinţe de stabilire a filiaţiei ; 

             - modul în care au fost înscrise menţiunile în actele de stare civilă avute în păstrare respectiv 

comunicările acestor menţiuni în registrele ex. II acolo unde se impune, completarea şi transmiterea 

comunicărilor de modificări la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor competent în 

actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor.; 

            - înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă în baza aprobării Direcției pentru Evidența 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Bucureşti.; 

            - dosarele privind divorţul administrativ şi eliberarea certificatelor de divorţ; 

            - dosarele privind ortografierea numelui sau prenumelui; 

            - înscrierea rectificărilor în actele la care se făcea trimitere şi modul de comunicare a menţiunilor, 

respectiv a modificărilor; 

             - înscrierea menţiunilor privind schimbarea numelui și/sau a prenumelui din străinătate şi 

transmiterea acestora;  

            - eliberarea extraselor pentru uz oficial din actele de stare civilă; 

            - cererile privind eliberarea dovezilor anexa 9; 

            - înscrierea şi atribuirea codurilor numerice din listele de coduri numerice precalculate avute în 

păstrare; 

            - modificarea codurilor numerice personale greşit atribuite sau înscrise, procedura urmată şi modul 

de comunicare; 

            - înscrierea sentinţelor de punere sub interdicţie în registrele de stare civilă şi comunicarea acestora 

în copie  Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Bucureşti; 

            - registrele de intrare - ieşire ;  
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            - dispoziţiile ofiţerilor de stare civilă ; 

            - mapa cuprinzând legislaţia în vigoare ; 

O atenţie deosebită s-a acordat activităţilor de evidenţă şi arhivare a registrelor de stare civilă - ex. 

II depuse de către ofiţerii de stare civilă care au în păstrare registrele de stare civilă ex. I. În semestrul I au 

fost predate la Arhivele Naţionale ale Judeţului un număr de 21 de volume reprezentând registre de stare 

civilă create în intervalul 1907-1921 exemplar II. 

 

2. Activități de control la unitățile sanitare și protecție socială din județul Cluj 

 

   Activitățile de control la unitățile sanitare împreună cu lucrătorii serviciului Evidență Persoane 

având ca obiective prioritare identificarea copiilor neînregistrați în vederea punerii în legalitate cu acte de 

stare civilă și/sau documente de identitate, prevenirea abandonului în maternități cât și instruirea 

personalului din unitățile sanitare și a asistenților sociali în legătură cu prevederile legale privind 

înregistrarea nașterii și punerea în legalitate cu acte de identitate aferente anului 2021 au fost suspendate, 

în contextul stării de alertă privind măsurile de reducere a riscului de infectare cu  COVID – 19 fiind 

stabilite doar legături telefonice cu unitățile sanitare privind situația de punere în legalitate a copiilor și 

adulților aflați în aceste unități, atât pe linie de stare civilă cât și pe linie de evidență a persoanelor. 

        Numărul certificatelor constatatoare a naşterii eliberate la unităţile sanitare a fost preluat telefonic. 

 La Clinica Obstetrică şi Ginecologie “Dominic Stanca” - Secţia de Neonatologie Cluj - Napoca au 

fost întocmite 2306 certificate constatatoare ale născuţilor vii în perioada ianuarie-decembrie 2021, dintre 

care 1 nu a fost ridicat.  La Clinica Ginecologie 1 Cluj - Napoca, în aceeaşi perioadă nu au fost ridicate 43 

de certificate constatatoare ale născuţilor vii din totalul de 1888 întocmite. 

             Activităţile în cadrul serviciului s-au desfăşurat conform programărilor. 

 

3. Întocmirea referatelor în urma verificărilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui pe cale 

administrativă  
 

În perioada analizată, s-au înregistrat un număr de 120 de doare de schimbare de nume, prenume 

pe cale administrativă și s-au soluționat până la data de 31.12.2022 prin întocmirea pentru un număr de 

99 de dosare de schimbare de nume pe cale administrativă, referate motivate în urma verificărilor efectuate 

de lucrătorii serviciului de stare civilă și înaintate Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj în vederea 

emiterii dispozițiilor de schimbare a numelui/prenumelui pe cale administrativă. Nu s-au înregistrat 

respingeri de schimbări de nume.   

 

4. Verificarea dosarelor de transcriere şi a referatelor înaintate de către ofițerii de stare civilă și 

acordarea  avizului prealabil  pentru transcrierea în registrele de stare civilă române a 

certificatelor/extraselor  multilingve/extraselor de stare civilă procurate din străinătate 
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O atenţie sporită a fost acordată primirii şi analizării dosarelor privind solicitarea transcrierii 

certificatelor de stare civilă emise de către autorităţile străine/extraselor multilingve/extraselor de stare 

civilă în vederea obţinerii avizului din partea direcției pentru transcrierea acestora în registrele de stare 

civilă române și eliberarea certificatelor de stare civilă. Astfel în cursul anului 2021, au fost verificate și 

avizate un număr de 1716 dosare de transcriere. De asemenea au fost restituite fără aviz dosare de 

transcriere a certificatelor de stare civilă emise de către autorităţile străine/extraselor multilingve/ pentru 

următoarele motive:  

- existenţa unor neconcordanţe între datele menţionate în rubricile certificatului de stare civilă ce se 

doreşte a fi transcris şi datele înscrise în traducerea în limba română a acestui document; 

- anexarea, la cererea de transcriere ,a copiei de pe certificatul eliberat de autorităţile străine,copie 

ce nu îndeplinea condiţiile legale pentru transcrierea în registrele de stare civilă române; 

- neverificarea corectitudinii datelor înscrise în certificatul/extrasul de stare civilă procurat din 

străinătate prin confruntarea cu actele de identitate şi cu documentele prezentate. 

- lipsa apostilei acolo unde se impune. 

 

5. Verificarea dosarelor înaintate de către ofițerii de stare civilă prin care se solicită rectificarea 

rubricilor din cuprinsul actelor de stare civilă şi acordarea avizului prealabil 

 

În perioada supusă analizei au fost primite şi avizate 784 de dosare privind  rectificarea actelor de 

stare civilă, fiind urmărite termenele de soluţionare a acestora, precum şi operarea menţiunilor pe 

marginea actelor, conform art. 58 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, 

cu modificările ulterioare. 

 

6. Întocmirea şi transmiterea la cererea instituţiilor prevăzute de lege a extraselor pentru uz oficial din 

registrele de stare civilă aflate în arhiva instituţiei 

 

La cererea autorităților publice au fost întocmite și înaintate un număr de 2231 de extrase pentru 

uz oficial de pe actele de stare civilă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, 

cu modificările și completările ulterioare precum și a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/1191 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor.  

 

7.  Înscrierea pe marginea actelor de stare civilă a menţiunilor privind modificările intervenite în 

statutul civil al persoanelor, ca urmare a transmiterii comunicărilor de menţiuni de către oficiile de 

stare civilă din judeţul Cluj 

 

O activitate ce a presupus un volum mare de muncă a fost aceea de înregistrare a menţiunilor cu 

privire la modificările intervenite în starea civilă a persoanelor, pe marginea actelor de stare civilă. Astfel, 
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la nivelul judeţului au fost înregistrate un număr de 27258 de mențiuni şi operate în exemplarul II al 

registrelor de stare civilă un număr de 20179 de menţiuni. Au fost înscrise în registrele de stare civilă ex. 

II, un număr de 30 menţiuni privind dobândirea/ redobândirea/ renunţarea/ pierderea cetăţeniei 

române în baza comunicărilor primite de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor 

de Date şi au fost transmise comunicări către oficiile de stare civilă şi serviciile publice comunitare locale 

de evidență a persoanelor în vederea înregistrării acestora în ex. I al registrelor de stare civilă.  

 

8. Verificarea şi avizarea dosarelor prin care se solicită înregistrarea naşterii peste termenul de 30 de 

zile înaintate de către S.P.C.L.E.P. şi oficiile de stare civilă de pe raza judeţului Cluj 

 

Au fost verificate şi avizate un număr de 200 de dosare prin care s-a solicitat  înregistrarea 

nașterii peste termenul de 30 de zile înaintate de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor și oficiile de stare civilă de pe raza județului Cluj.  

 

9. Alocarea  numerelor  certificatelor  de divorţ din Registrul Unic al Certificatelor de Divorţ  

 

La cererea ofiţerilor de stare civilă au fost atribuite 86 de numere pentru certificatele de divorţ în 

baza documentației înaintate. 

 

10. Verificarea şi avizarea dosarelor prin care se solicită atribuirea/ modificarea C.N.P. înscris în actele 

de stare civilă: 

 

Au fost verificate şi avizate un număr de 11 de dosare prin care s-a solicitat  modificarea codului 

numeric personal înscris greşit sau necompletat în actele de stare civilă înaintate de serviciile publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor și oficiile de stare civilă de pe raza județului Cluj. 

 

11. Soluționarea cererilor de întocmire și transmitere a dovezilor anexa 9 de către cetățenii români aflați 

în străinătate solicitate prin misiuni diplomatice/oficii consulare: 

 

Transmiterea solicitărilor către autorităţile competente pentru întocmirea şi eliberarea în cel mai 

scurt termen a dovezilor anexa 9 solicitate de către Direcţia Pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date - Bucureşti prin intermediul Ministerul Afacerilor Externe şi înaintarea dovezilor 

întocmite către Direcţia Pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date-Bucureşti pentru a 

fi înmânate prin intermediul Ministerul Afacerilor Externe titularilor au fost în număr de 27. 
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IV. ACTIVITĂŢI ALE BIROULUI JURIDIC-CONTENCIOS ŞI RESURSE UMANE  

 

1. Juridic-Contencios 

 

Respectând normele de deontologie profesională, secretul şi confidenţialitatea activităţii, în 

condiţiile legii, în cursul anului 2020, activitatea Biroului Juridic - Contencios s-a concretizat în principal în 

îndeplinirea următoarelor activităţi: 

- planificarea activităților stabilite a fi desfășurate prin întocmirea Planului de activități al Biroului 

Juridic - Contencios și Resurse Umane pentru semestrul I și II 2021; 

- evaluarea activităților desfășurate în cursul anului 2021 prin întocmirea analizei activității Biroului 

Juridic - Contencios Integrare Europeană și Resurse Umane pentru semestrul I și II 2021; 

- evaluarea performanţelor profesionale ale personalului din subordine; 

- transmiterea legislaţiei şi/sau a modificărilor legislative, a instrucţiunilor Direcţiei pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, precum şi a comunicărilor Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, fiecărui compartiment din cadrul Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Cluj şi serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din 

judeţ, pentru luare la cunoştinţă şi aplicarea acestora în activitatea curentă; 

- întocmirea şi transmiterea cu celeritate a situaţiilor solicitate de către Consiliul Judeţean Cluj, 

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici sau alte instituţii îndreptăţite; 

-  întocmirea Planului de activități al Biroului Juridic - Contencios și Resurse Umane pentru 

semestrul I 2022; 

- monitorizarea zilnică a Monitorului Oficial şi aducerea la cunoştinţă conducerii a unui număr de 

45 de acte normative; 

- soluţionarea cu celeritate a petiţiilor, cererilor, sesizărilor şi adreselor instituţiei privind aspecte ce 

fac obiectul activităţii acesteia; 

- verificarea şi avizarea sub aspectul legalităţii a unui număr de 61 dispoziţii ale directorului 

executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj; 

- asigurarea de consultanţă şi sprijin necesar soluţionării speţelor pe linie de stare civilă şi evidenţa 

persoanelor sesizate atât la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj şi al serviciilor 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ în număr de 1; 

- analizarea şi avizarea din punct de vedere al legalităţii a contractelor de achiziţii publice în care 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj este parte şi a actelor care au angajat răspunderea 
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patrimonială sau juridică a direcţiei, precum şi contrasemnarea a  unui număr de 30 de contracte 

încheiate de instituție; 

- asigurarea de consultanţă şi sprijin necesar soluţionării speţelor pe linie de stare civilă şi evidenţa 

persoanelor sesizate atât la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj şi al serviciilor 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ în număr de 1;  

- reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti şi în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice de 

drept public sau privat în număr de 10 întâmpinări;  

- ținerea evidenţei a 10 procese şi a litigii în care Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj a 

fost parte în cursul anului 2021 şi informarea operativă şi periodică a conducerii asupra problemelor 

rezultate din litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. 

 

2. Resurse Umane 

 

Activitatea pe domeniul resurselor umane din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Cluj s-a axat pe îndeplinirea atribuţiilor conform prevederilor legale în domeniu, procedurilor de sistem sau 

operaţionale şi a regulamentelor aplicabile, urmărind derularea cu promptitudine, corectitudine, 

obiectivitate şi profesionalism a activităţilor prevăzute în planul de activitate al biroului. 

Legislaţia şi modificările legislative, instrucţiunile Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date, precum şi comunicările Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici au fost 

transmise fiecărui compartiment din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj, precum şi 

serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ pentru luare la cunoştinţă şi 

punerea în aplicare în activitatea curentă. 

S-au întocmit cu celeritate situaţiile solicitate de către Consiliul Judeţean Cluj, Direcţia pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sau alte 

instituţii îndreptăţite. 

S-au inventariat și arhivat documentele gestionate în cursul anului 2021 conform prevederilor Legii 

nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, precum și ale Instrucțiunilor aprobate de conducerea 

Arhivelor Naționale prin Ordinul nr. 217/1996. 

S-a asigurat asistenţă de specialitate evaluatorilor şi funcţionarilor publici pe întreaga perioadă a 

procesului de evaluare și evaluare parțială a performanţelor profesionale, urmărind asigurarea stabilirii de 

către şefii compartimentelor a obiectivelor individuale şi a termenelor de realizare a acestora pe baza 

atribuţiilor stabilite în fişele posturilor. 

S-a efectuat controlului medical periodic obligatoriu la nivelul instituţiei, prin cabinetul de 

specialitate abilitat, pe baza unei planificări. 
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  S-a întocmit şi supus spre aprobare Planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici și 

ale Planului de perfecţionare profesională a personalului contractual din cadrul Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Cluj pentru anul 2021. 

  S-au implementat prevederile legale privind completarea, depunerea, transmiterea către Agenția 

Națională de Integritate cu respectarea termenelor prevăzute de lege a declaraţilor de avere şi a declaraţilor 

de interese. 

  S-a realizat evidenţa concediilor de odihnă, medicale sau alte tipuri de concedii acordate angajaţilor 

în conformitate cu prevederile legale. 

De asemenea, s-au întocmit şi eliberat 48 adeverinţe de serviciu de serviciu la cererea angajaţilor. 

Lunar, în baza cererilor de concediu şi a prezenţei zilnice, s-a întocmit pontajul funcţionarilor 

publici, personal contractual şi personal detaşat de la M.A.I. pentru acordarea drepturilor salariale. 

În funcţie de modificările salariale sau de statut ale funcţionarilor publici şi ale angajaţilor cu 

contract individual de muncă de la nivelul direcţiei, s-a efectuat actualizarea dosarelor profesionale, a 

fişelor de post, a bazelor de date privind funcţiile şi funcţionarii publici din cadrul Direcției Județene 

de Evidență a Persoanelor Cluj, respectiv personalul contractual (REVISAL). 

 Pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii  Guvernului nr. 931/2021 privind procedura 

de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aproba rea 

modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, 

monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor 

publici s-a aprobat procedura privind desemnarea consilierului de etică pentru personalul din cadrul 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj și s-a desemnat consilierul de etică pentru personalul 

(funcționari publici și personal contractual) din cadrul instituției. 

  În temeiul Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 18/2020, au fost emise un număr de 

61 dispoziţii ale directorului executiv cu privire la: 

A)  modificarea raporturilor de serviciu/drepturilor salariale ale unor funcţionari publici, 

respectiv:  

- încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu; 

- reluarea activității  unui funcționar public de execuție din cadrul Serviciului Evidență Persoane;  

- avansarea în gradație superioară corespunzătoare vechimii în muncă a unui număr de 2 funcționari 

publici de execuție; 

- încetarea raportului de serviciu a unui număr de 3 funcționari publici de execuție din cadrul 

Serviciului Evidență Persoane; 

- suspendarea  raportului de serviciu a unui funcționar public pe perioada creșterii copilului,  
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- promovare în grad profesional a unui număr de 3 funcționari publici de execuție din cadrul Biroului 

Juridic - Contencios și Resurse Umane și Serviciul Stare Civilă; 

- numirea unui număr de 3 funcționari publici de execuție prin transfer în interesul serviciului: unul 

în cadrul Serviciului Evidență Persoane,  unul  în cadrul Serviciului Stare Civilă  și unul în cadrul 

Serviciului Financiar - Contabil și Asigurare Tehnico - Materială,  

- transformarea a trei funcții publice de execuție: una din cadrul Compartimentului Secretariat, 

Arhivistică și Relații Publice și una din cadrul Serviciului Evidență Persoane, 

- mutarea definitivă a unui număr de doi funcționari publici de execuție: unul din cadrul 

Serviciului Stare Civilă la Compartimentului Secretariat, Arhivistică și Relații Publice și unul de 

la Serviciului Financiar - Contabil și Asigurare Tehnico - Materială la Serviciul Evidență 

Persoane  

- avansarea în gradația de salarizare imediat superioară a unui funcționar public de execuție din 

cadrul Serviciului Evidență Persoane,  

- constatarea încetării detașării de la Ministerul Afacerilor Interne la Direcția Județeană de 

Evidență a Persoanelor a unui funcționar public cu statut special. 

Orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici a fost comunicată Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii acesteia, prin transmiterea 

actului administrativ, în format electronic, pe Portalul de management al funcţiilor publice şi al 

funcţionarilor publici de pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.  

B) numirea sau modificarea unor comisii la nivel de instituţie:  

- Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de 

protocol în exercitarea funcţiei, la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj; 

- Comisie acoperire deficit din excedentul anilor anteriori; 

- Comisie de casare/declasare a unor bunuri materiale; 

- Comisia de testare a personalului nou încadrat cu atribuții pe linie de evidență a persoanelor; - - 

Comisia de distrugere a colțurilor actelor de identitate; 

- Comisie de disciplină, Comisie de recepție a lucrărilor; 

- Comisie de inventariere a tuturor elementelor de natura activelor datoriilor și capitalurilor proprii ale 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj; 

- Comisie de monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern 

managerial; 

- Comisia de primire-recepție a bunurilor materiale achiziționate de către Direcția Județeană de 

Evidență a Persoanelor Cluj; 

- Comisie de inventariere la predarea - primirea gestiunii de  bunuri materiale;  

- Comisie de concurs și soluționarea contestațiilor; 
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C) delegare responsabilități:  

- desemnare persoane responsabile cu verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în instituție; 

- desemnare serviciu extern de prevenire şi protecţie SC HWG CONSULTING SRL; 

- instruire introductiv generală; 

- desemnare persoane responsabile cu aplicarea măsurilor de prim ajutor, de stingere a incendiilor și de 

evacuare; 

- desemnare persoane exercitare CFP; 

- aprobarea conducerii autoturismelor instituției; 

- desemnare persoane responsabile cu instruirea noilor lucrători ai Serviciului Evidență Persoane; 

- desemnare consilier de etică;  

- desemnare persoană responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și 

de interese; 

- desemnarea responsabilului cu activitățile de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății 

în muncă. 

 D) altele:  

- stabilire plaje de numere pentru registrele utilizate la nivelul Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Cluj în cursul anului 2021;  

- stabilire termen efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Cluj;  

- aprobare Plan de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici și  Plan de perfecţionare 

profesională a personalului contractual din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj 

pentru anul 2021; 

- aprobare norme metodologice referitoare la exercitarea vizei CFP; 

     - aprobarea programului de funcționare pe perioada stării de alertă; 

- aprobarea Regulamentului privind aprobarea, încasarea și utilizarea taxelor speciale; 

- stabilirea termenului efectiv de eliberare  a actelor de identitate. 

În baza Planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici și a Planului de perfecţionare 

profesională a personalului contractual din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj 

pentru anul 2021, aprobat prin dispoziția directorului executiv nr. 126/19.05.2021 și cu încadrarea în 

fondurile alocate în buget pentru instruire și perfecționare profesională pentru anul 2021, în cursul 

semestrului II, s-au efectuat demersurile necesare în vederea participării la cursuri de perfecţionare 

profesională a unui număr de 6 funcţionari publici din care 2 funcţionari publici pe linie de stare civilă,  

2 pe linie de evidenţa persoanei, 1 funcţionar public în domeniul eticii și 1 funcţionar public în domeniul 

calității. 
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V. COMPARTIMENTUL SECRETARIAT, ARHIVISTICĂ ŞI RELAŢII PUBLICE SECRETARIAT  

 

Secretariat 

 

În vederea realizării eficiente a obiectivelor specifice Compartimentului Secretariat, Arhivistică şi 

Relaţii Publice în anul 2021, activitatea de secretariat s-a concretizat în principal prin asigurarea circuitului 

documentelor în secretariat, în condiţii eficiente, respectiv a tuturor categoriilor de lucrări, în funcţie de 

specificul şi particularităţile existente sau solicitate prin: 

- primirea, verificarea, sortarea,  înregistrarea,  corespondenţei, cronologic în ordinea primirii sau 

expedierii, a  tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, a celor ieșite, în 

registrele specifice înființate la nivelul instituției în funcție de subiectul/conținutul documentului; 

- înaintarea corespondenţei către directorul executiv pentru aplicarea rezoluției în scopul stabilirii 

modalităţii de soluţionare şi răspuns; 

- distribuirea corespondenței conform rezoluției directorului executiv pe servicii/birou/compartimente  

cu monitorizarea respectării termenelor de soluționare; 

- întocmirea şi expedierea operativă a corespondenţei  prin poștă civilă, poștă specială,fax, mail, etc., 

transportul acesteia pe baza borderourilor, condicilor de predare-primire; 

- preluarea, direcționarea apelurilor telefonice/mesajelor și transmiterea acestora persoanelor 

competente; 

- organizarea, desfășurarea activității de primire a cetățenilor în audiență conform prevederilor legale; 

- asigurarea protecției registrelor/documentelor în vederea prevenirii sustragerii, distrugerii, 

degradării acestora; 

- asigurarea protecției datelor cu caracter personal prelucrate de Direcția Județeană de Evidență  a 

Persoanelor Cluj pentru respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 

acestor date; 

- asigurarea circuitului documentelor în condiţii eficiente, pe categorii de lucrări, în funcţie de 

specificul şi particularităţile existente sau solicitate; 

- asigurarea suportului organizaţional necesar şi circuitului informaţiei între compartimentele 

D.J.E.P. Cluj, respectiv între instituţie şi persoane fizice sau juridice, după caz, prin furnizarea de 

informaţii de interes public în conformitate cu prevederile H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public;  
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- întocmirea şi expedierea, la termen, a corespondenţei civile la Oficiul Judeţean de Poştă Cluj, 

întocmindu-se un număr de 52A/55B borderouri; întocmirea şi expedierea, la termen, a 

corespondenţei civile la Primăria Cluj-Napoca, întocmindu-se un număr de 128 borderouri; 

întocmirea şi expedierea corespondenţei neclasificate prin poșta specială întocmindu-se un număr 

de 146 borderouri, respectiv a corespondenţei clasificate prin poșta specială întocmindu-se un 

număr de 1 borderouri; 

- asigurarea necesarului de consumabile, rechizite, formulare tipizate şi plicuri pentru corespondenţă, 

precum şi utilizarea corectă şi eficientă a echipamentelor în desfăşurarea activităţii – telefon, fax, 

copiatoare; 

- participarea la desfăşurarea audienţelor şi completarea Registrului de audienţe, în cursul anului 

2021 înregistrându-se 1 audienţe la nivelul instituţiei. 

Toate documentele au fost prezentate conducerii şi repartizate compartimentelor de specialitate din 

structura direcției, în funcţie de obiectul acestora şi modalitatea de răspuns, în vederea soluţionării. Nu au 

fost depăşite termenele prevăzute şi nu s-au înregistrat reclamaţii sau sesizări la adresa activităţii 

desfăşurate de instituţie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  

crt. 
Tip document înregistrat 

Număr 

total/2021 

1 Documente cu caracter ordinar 12677 

2 
Solicitări de furnizare de date cu caracter personal 

„Regulamentul UE 2016/679” 
1185 

3 
Documente pentru înregistrarea dosarelor privind schimbarea 

numelui pe cale administrativă. 
120 

4 
Documente pentru înregistrarea corespondenței privind dosarele 

referitoare la înregistrarea tardivă a nașterii. 
200 

5 Solicitări de furnizare de informaţii de interes public 40 

6 Petiţii 27 

7 Dispoziţii, instrucţiuni, metodologii şi îndrumări D.E.P.A.B.D. 173 

8 Documente cuprinzând informaţii clasificate 3 
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document/bordeou an semestru1 semestrul 2 

poșta civilă cu confirmare 55 29 26 

poșta civilă fara confirmare 52 26 26 

poșta militară clasificată 1 1 0 

acțiuni mediatizare 0 0   

audiențe 1 1 0 

posta militara 146 67 79 
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Arhivistică 

 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj este creatoare şi deţinătoare de documente și 

răspunde de evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea lor, în condiţiile prevederilor Legii 

Arhivelor Naţionale. În vederea realizării eficiente a obiectivelor specifice compartimentului, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a Instrucțiunilor aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul nr. 217/1996, în 

cursul anului 2020, activitatea pe linie de arhivă concretizându-se în principal în: 

- asigurarea condiţiilor adecvate de întreţinere şi depozitare a materialului documentar şi protejarea 

împotriva degradării sau distrugerii (prin organizarea depozitului după criterii prealabil stabilite, 

ordonarea corespunzătoare a documentelor în depozitul de arhivă, ţinerea evidenţei tuturor 

documentelor intrate şi ieşite din depozit pe baza Registrului de evidenţă curentă); 

- acordarea sprijinului de specialitate angajaților din cadrul Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Cluj, în ceea ce priveşte inventarierea şi arhivarea documentelor; 

- inventarierea şi arhivarea documentelor create sau utilizate la nivelul Direcției Județene de Evidență 

a Persoanelor Cluj în cursul anului 2020 și 2021; 

- continuarea demersurilor necesare selecționării documentelor din fondul arhivistic al Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Cluj, respectiv stabilirea documentelor cu valoare documentar-

istorică, precum și eliminarea și introducerea în circuitul economic a acelor documente cu termene 

de păstrare expirate și care nu mai prezintă importanță pentru instituție; 

- asigurarea condiţiilor adecvate de întreţinere şi depozitare a materialului documentar şi protejarea 

împotriva degradării sau distrugerii (prin organizarea depozitului după criterii prealabil stabilite, 

ordonarea corespunzătoare a documentelor în depozitul de arhivă, ţinerea evidenţei tuturor 

documentelor intrate şi ieşite din depozit pe baza Registrului de evidenţă curentă); 

- ținerea evidenţei tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza Registrului de 

evidenţă curentă; 

- eliberarea unor copii certificate ale documentelor aflate în arhivă sau a unor documente în original,  

după caz, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice (poliție, parchete, judecătorii etc.), în  

condiţiile legii. 

Activitatea de arhivare a documentelor create în anul 2020 a fost finalizată în cursul semestrului I. 

De asemenea, având în vedere importanța documentelor utilizate și produse atât de direcție cât și de 

serviciile publice comunitare locale de evidență din județ, s-au desfășurat și activități de consiliere la aceste 

servicii, cu privire la procedura de înregistrare și arhivare a documentelor, precum și de întocmire a 

nomenclatoarelor arhivistice, potrivit prevederilor legale. 
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 VI. ACTIVITĂŢI ALE SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABIL ŞI ASIGURARE 

TEHNICO-MATERIALĂ 

 

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL ŞI ASIGURARE TEHNICO-MATERIALĂ 

 

În baza atribuțiilor din Planul de activități al D.J.E.P. Cluj pe anul 2021 şi a celor stabilite prin 

fişele posturilor, redăm mai jos modul în care au fost realizate lucrările ce au fost derulate în cadrul 

serviciului: 

 În ceea ce privește activitatea pe componenta financiar contabilă, întocmirea situaţiilor 

financiare s-a făcut pe baza datelor înregistrate în contabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 

Contabilităţii nr.82/1991 republicată şi a Ordinului M.F. nr.82/18.01.2016 și O.M.F.P. nr.1917/2005. 

Aceste situaţii au fost întocmite şi depuse la Consiliul Judeţean în cursul lunii ianuarie 2021. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj s-a aprobat  de către 

Consiliul Judeţean, în calitatea sa de ordonator principal de credite, în baza propunerilor înaintate de 

instituţia noastră, instituție care răspunde de asigurarea funcţionării şi gestionării resurselor alocate pentru 

realizarea obiectivelor specifice de activitate, în calitate de ordonator terţiar de credite:    

              1. Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.50 din 

22.04.2021 pentru anul 2021 a fost de 4.526.480 lei, defalcat pe titluri de cheltuieli astfel: 

- Cheltuieli de personal (cod 10): 4.121.480 lei 

- Cheltuieli materiale (cod 20): 390.000 lei 

- Cheltuieli de capital (cod 70): 15.000 lei 

2. Bugetul de venituri proprii a fost de 240 lei (excedent al anului 2020).   

        3. Situaţia plăților efectuate pe anul 2021 se prezintă astfel: 

- plăți cheltuieli personal: 3.881.667 lei 

- plăți cheltuieli cu bunuri și servicii: 369.914 lei 

- plăți cheltuieli de capital : 13.800 lei  

CH.PERSONAL

CH.MATERIALE

 
        4. La data de 31.12.2021 s-a înregistrat o creștere a taxelor încasate aferente activităţilor 

desfăşurate de  Serviciul de Evidenţă a Persoanelor  şi taxe  speciale aferente activităţilor desfăşurate pe 
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linie de stare civilă  în valoare de 42.518 lei ( 142.204 lei încasări la 31.12.2021 față de 99.686 lei 

încasări la 31.12.2020). 

         Sumele provenite din aceste taxe au fost virate către Consiliul Judeţean Cluj. 

     Situaţia încasărilor pe tipuri de taxe raportate la total încasări pe anul 2021 față de anul 2020  se 

prezintă astfel:  

 

 

 
 

Din graficul de mai sus se poate observa că ponderea cea mai mare din totalul taxelor încasate o 

au contravaloare cărţi de identitate (44,35 %  la 31.12.2020, respectiv 40,37 %  la 31.12.2021 ), taxă 

privind avizarea prealabilă în regim de urgență în termen de 48 de ore de la data înregistrării cererii pentru 

soluționarea dosarelor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă provenite din străinătate 

(26,03 %  la 31.12.2020, respectiv 27 % la 31.12.2021) și taxă soluţionare cerere depusă (23,05 % la 

31.12.2020, respectiv 27,22 % la 31.12.2021). 

 Actele şi certificatele de stare civilă, respectiv de naştere, căsătorie şi deces achiziţionate în anul 

2021 de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti (în valoare 

totală de 17.481 lei) au fost distribuite contra cost către Serviciile Publice Locale de Evidenţă a Persoanelor 

şi primăriile din judeţ.  
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 În urma aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, prin adresa nr. 3143 din data de  

26.04.2021 a fost întocmit Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2021. De respectarea şi 

actualizarea lunară a acestuia s-a ocupat persoana responsabilă din cadrul Compartimentului de Achiziţii. 

 Nivelul indicatorilor bugetari aprobaţi pentru anul 2021 a fost mai mare faţă de cel aprobat în anii 

precedenți, iar fondurile financiare aprobate au permis ca instituţia să-şi plătească până la finele anului 

toate obligaţiile scadente şi să nu înregistreze plăţi restante. Calculul drepturilor salariale ale personalului, 

întocmirea statelor de plată, achitarea drepturilor şi a obligaţiilor aferente s-a făcut lunar, iar până la 

sfârșitul anului nu au fost înregistrate plăţi restante  pe această linie. Instituţia nu a plătit ore suplimentare şi 

prime şi a respectat legislaţia în vigoare referitoare la salarizare precum şi dispoziţiile date de Consiliul 

Judeţean în acest sens. 

Lunar s-au verificat corelațiile între evidenţa operativă de la gestiuni şi evidenţa contabilă. 

  S-au întocmit lunar balanţele de verificare  analitice și sintetice şi fişele de conturi, în vederea 

realizării şi raportării situaţiilor financiare de la finele fiecărui  trimestru în conformitate cu prevederile 

Legii Contabilităţii nr.82/1991 republicată şi a celorlalte norme și precizări emise de Ministerul Finanţelor.  

Situaţiile financiare lunare au fost întocmite şi depuse la timp  conform precizărilor emise de Ministerul 

Finanţelor, respectiv în conformitate cu O.M.F.P. nr. 529/14.04.2016.  

 În conformitate cu O.M.F.P. nr. 984/2017 pentru stabilirea calendarului de utilizare a 

funcționalității din sfera raportării situațiilor financiare ale Sistemului Național de Raportare 

FOREXEBUG de către entitățile publice, începând cu luna septembrie 2017 instituția noastră a început să 

utilizeze funcționalitățile din sfera raportării situaților financiare ale Sistemului Național de Raportare 

FOREXEBUG. De asemenea, a fost completat, semnat și transmis formularul de buget individual în 

aplicația Forexebug și s-au utilizat principalele funcționalități ale aplicației CAB. 

 Studierea şi prelucrarea legislaţiei din domeniul financiar contabil s-a realizat permanent şi s-a 

aplicat în mod corect. 

 Îndrumarea şi coordonarea serviciilor publice comunitare locale  pentru întocmirea situaţiilor 

privind drepturile salariale ale poliţiştilor şi personalului contractual  detaşat s-a făcut permanent şi s-a 

comunicat lunar la D.E.P.A.B.D. Bucureşti. 

 Evidenţierea în contabilitate a tuturor elementelor patrimoniale şi a mişcării acestora pe baza 

documentelor justificative s-a realizat în permanenţă. Evidenţierea distinctă în contabilitate a veniturilor şi 

cheltuielilor proprii şi a celor extrabugetare s-a făcut  permanent în conformitate cu sursele de finanţare şi 

destinaţiile acestora. Evidenţierea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale s-a făcut permanent în 

conformitate cu normele emise de Ministerul Finanţelor, instituţia utilizând în acest sens programele 

Indeco Soft şi Excel. 
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 S-au  analizat indicatorii bugetari ce urmează a fi propuşi pentru anul 2022, iar fundamentarea 

acestora s-a finalizat, până la finele anului 2021, în baza legislaţiei ce a apărut în domeniul cheltuielilor de 

personal și în domeniul cheltuielilor cu bunurile şi serviciile.  

  S-a sprijinit comisia de inventariere, numită de conducerea instituției în conformitate cu 

prevederile Ordinului M.F. nr. 2861/09.10.2009, în vederea efectuării inventarierii anuale a elementelor 

patrimoniale. Procesul verbal de inventariere rezultat a fost avizat de către șeful Serviciului Financiar 

Contabil și Asigurare Tehnico Materială și aprobat de către Directorul Executiv în conformitate cu 

prevederile legale. S-a solicitat ordonatorului principal de credite aprobarea casării obiectelor de inventar  

aflate în gestiunea D.J.E.P. Cluj a căror durată normată de utilizare este depășită, uzura avansată și 

parametrii funcționali necorespunzători.  

 Exercitarea Controlului Financiar Preventiv Propriu asupra operaţiunilor de plăţi s-a efectuat în 

conformitate cu prevederile O.G. nr.119/1999 cu modificările și completările ulterioare. 

 Principalele operaţiuni care s-au supus  controlului au vizat: existenţa angajamentelor bugetare și 

legale; ordonanţarea plaţilor din bugetul propriu şi din resurse extrabugetare; conducerea evidenţei 

contabile a cheltuielilor efectuate potrivit destinaţiei şi în limita creditelor bugetare aprobate; exercitarea 

controlului periodic asupra gestiunilor în vederea asigurării integrităţii patrimoniului propriu; exercitarea 

controlului zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie; verificarea extraselor de cont, a documentelor 

care au stat la baza încasărilor și a plăţilor. 

    Menționăm că în anul 2021 nu s-au înregistrat operaţiuni refuzate la viza de control financiar 

preventiv, fiind respectate prevederile legale în acest sens. 

  

Activitatea desfăşurată pe linie financiar-contabilă și asigurare tehnico-materială    

 

 În  anul 2021, în cadrul serviciului s-au desfăşurat următoarele activități: 

- a fost întocmit bugetul anual de cheltuieli pe baza propunerilor avansate de servicii, compartimente 

fiind supus aprobării ordonatorului principal de credite, respectiv Consiliul Judeţean Cluj; 

- a fost urmărită execuţia bugetară conform clasificaţiei bugetare; 

- a fost actualizată permanent execuţia bugetară, în acest sens fiind întocmite referate de virări de 

credite, ceea ce a condus la modificarea bugetului pe articole și aliniate; 

- a fost organizată şi întocmită evidenţa contabilă cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii; 

- a fost întocmită lunar balanţa de verificare analitică; 

- lunar, a fost verificată egalitatea dintre rulaje şi soldul contului sintetic cu suma rulajelor şi suma 

soldurilor conturilor analitice; 

- au fost întocmite dările de seamă trimestriale şi anuale respectând normele metodologice elaborate 

de M.F.P., au fost avizate la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca şi au fost depuse la termenele 

stabilite la ordonatorul principal de credite, Consiliul Judeţean Cluj; 
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- lunar, a fost întocmit necesarul de credite și au fost solicitate subvenții de la Consiliul Judeţean 

Cluj; 

- permanent, a fost ţinută evidenţa creditelor bugetare pe articole şi alineate, conform clasificaţiei 

bugetare; 

- a fost încasată contravaloarea imprimatelor de stare civilă distribuite primăriilor din județ; 

- au fost încasate sume în lei de la Trezoreria Cluj-Napoca pe baza CEC-ului de numerar; 

- a fost întocmit zilnic Registrul de casă şi a fost verificată concordanţa dintre disponibilităţile băneşti 

existente în casă cu soldul Registrului de casă; 

- a fost înregistrat în contabilitate registrul de casă; 

- au fost efectuate plăţi în numerar pe baza documentelor de plată verificate şi supuse vizei CFP; 

- au fost depuse în termen de 3 zile, la Trezoreria Cluj-Napoca sumele încasate în ziua precedentă pe 

baza foii de vărsământ; 

- au fost descărcate zilnic extrasele de cont de  pe Punctul Unic de Acces (A.N.A.F.); 

- zilnic, au fost verificate operaţiunile de încasări şi plăţi înscrise în extrasele de cont cu documentele 

de plată existente și au fost clarificate cu Trezoreria Cluj-Napoca neconcordanţele apărute; 

- permanent,  au fost întocmite ordine de plată în baza ordonanţărilor de plată, verificându-se 

existenţa semnăturilor autorizate, ulterior fiind  depuse la Trezoreria Cluj-Napoca, în vederea 

efectuării plăţilor; 

- au fost verificate deconturile de cheltuieli materiale stabilindu-se sumele de încasat/recuperat, după 

caz; 

- au fost întocmite dispoziţii de plată/încasare către casierie; 

- a fost ţinută evidenţa analitică şi sintetică pentru intrările şi ieşirile de materiale, obiecte de 

inventar, mijloace fixe; 

- au fost înregistrate în contabilitate extrasele de cont; 

- a fost întocmită situaţia lunară a monitorizării cheltuielilor de personal; 

- a fost întocmit lunar, bilanţul lunar şi situaţia plăţilor restante; 

- au fost întocmite și verificate statele de plată pentru salarii, au fost întocmite documente de plată şi 

au fost respectate termenele legale privind plata salariilor; 

- au fost întocmite și transmise declarațiile privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, 

impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate; 

- s-au întocmit lunar raportările statistice asupra câștigurilor salariale;   

- a fost controlată zilnic înregistrarea ordinelor de plată în extrasele de cont, a fost sesizată Trezoreria 

Cluj-Napoca atunci când au fost  diferenţe şi au fost luate măsuri pentru remedierea situaţiei; 

- a fost asigurată desfăşurarea în termen a operaţiunilor de decontare cu furnizorii; 

- au fost întocmite şi depuse la termenele stabilite documentele pentru noua aplicaţie a Trezoreriei - 
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Forexebug; 

-  a fost organizată și asigurată desfășurării în bune condiții a activității de primire, depozitare, 

conservare, întreținere și eliberare a bunurilor din dotare luând măsuri pentru gospodărirea 

bunurilor materiale din gestiune, creșterea eficienței utilizării acestora și înlăturarea oricăror forme 

de risipă; 

În cadrul "Secţiunii funcționare" s-au realizat următoarele achiziţii de bunuri și servicii: 

Având în vedere contextul pandemiei COVID 19, instituția noastră a întreprins achiziții în ceea ce 

privește materialele de dezinfecție a spațiilor, materiale pentru protejarea angajaților instituției, cât și a 

cetățenilor care apelează la serviciile noastre astfel încât să se asigure păstrarea condițiilor de igienă în 

clădire. În acest sens s-au achiziționat dezinfectanți pentru suprafețe,  dezinfectanți mâini, mănuși de unică 

folosință și măști protecție pentru angajați, în valoare totală de 5.677 lei.  

 S-a asigurat necesarul de furnituri de birou și cartușe de tonere (12.097 lei), materiale de curățenie 

(6.384 lei), obiecte de inventar, etc., în vederea desfășurării în bune condiții a activităților zilnice din cadrul 

serviciilor/compartimentelor. De asemenea, s-au asigurat condiții optime pentru desfășurarea activităților 

zilnice prin întreținerea în stare de funcționare a autoturismelor din dotare, prin achiziționarea necesarului 

de carburanți (9.907 lei), respectiv prin încheierea de polițe de asigurare obligatorie în caz de accidente 

produse terților și asigurare în caz de evenimente rutiere(2.809 lei). 

 S-au realizat lucrări de reparații la luminatorul de pe terasa clădirii pentru asigurarea de  condiții 

optime în desfășurarea activităților zilnice din cadrul instituției și având în vedere că la parterul instituției 

se află sala de așteptare la ghișeele de preluare și eliberare acte de identitate și stare civilă ( 4.900 lei).  

 S-a monitorizat starea de sănătate a salariaților instituției prin efectuarea de examene medicale 

periodice și întocmirea dosarelor medicale individuale în vederea respectării prevederilor legale privind 

supravegherea stării de sănătate a angajaților pentru prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și 

securitatea lucrătorilor (2.210 lei). 

S-au efectuat instructaje periodice referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și 

securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și accidente, identificarea și aducerea la cunoștință a 

legislației aplicabile în domeniul sănătății și securității în muncă, precum și în domeniul situațiilor de 

urgență. S-au actualizat documentațiile în domeniile menționate mai sus și s-au achiziționat materiale și 

echipamente specifice în vederea respectării prevederilor legale privind instruirea angajaților în domeniul 

sănătății și securității în muncă, respectiv în domeniul situațiilor de urgență. 

 S-a asigurat desfășurarea în condiții optime a activităților specifice curente din cadrul instituției prin 

reînnoirea contractelor de servicii de: telefonie fixă, internet, energie electrică, gaze naturale, reparații în 

domeniul IT, responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor/echipamentelor aflate sun 

incidența ISCIR, asistență tehnică - actualizare modul contabilitate, etc.  

 








