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Abstract:
În acest articol, doresc să arăt că putem îmbunătăţii activitatea instituţiilor publice
atât la nivel local cât şi central, doar prin modificarea sistemului şi a metodologiei de
înregistrare a datelor cu caracter personal a cetăţenilor români. Consider că dacă
factorii responsabili de luarea anumitor decizii, vor dori implementarea acestui sistem,
se va putea foarte uşor şi cu costuri minime, să se îmbunătăţească activitatea tuturor
instituţiilor publice şi a altor parteneri sociali, astfel încât întreg sistemul informatic
prin care se prelucrează datele cu caracter personal să fie mai performant, simplu,
eficient, util, accesibil şi nu în ultimul rând în folosul statului şi a întregii comunităţi.
Cuvinte cheie: management, C.N.P., S.P.C.L.E.P./S.P.C.J.E.P., D.E.P.A.B.D. Bucureşti.
Clasificarea JEL: A13, D78, H10, H30, H41, J01, J08, M14, M15, P11, P17, P27
1. INTRODUCERE
Pentru a nu exista interpretări eronate cu privire la anumite date, identificarea
persoanei va trebui să se facă în primul rând, pe baza codului numeric personal şi nu pe
baza numelui, prenumelui sau a adresei de domiciliu, care pot să corespundă la două sau
mai multe persoane. Propun ca datele cu caracter personal a fiecărui cetăţean să fie legate
obligatoriu de codul numeric personal, deoarece acesta se atribuie începând de la naştere şi
reprezintă un număr semnificativ ce individualizează în mod unic o persoană fizică de
cetăţenie română, constituind şi un instrument prin care persoanele autorizate pot să
verificare datele de stare civilă precum şi alte date de identificare cu care în momentul de
faţă figurează în anumite sisteme informatice. În cazul cetăţenilor români care nu au atribuit
C.N.P., identificarea lor se va putea face şi după alte date cu caracter personal.
Precizez faptul că la finalizarea procedurilor pentru care au fost accesate datele
persoanei, ofiţerul de stare civilă sau alte persoane stabilite prin lege, pot să vizualizeze
automat C.N.P. urmare a faptului că acesta a fost generat de aplicaţie, situaţie în care
identificarea persoanelor să se facă pe baza acestui element unic de identificare.
Este greu de conceput faptul, că la 11 ani de la termenul limită în care trebuiau
înfiinţate S.P.C.E.P. (1.04.2004), să facem referire şi în continuare, la un sistem manual de
înregistrare a actelor de stare civilă, care să nu fie informatizat şi interconectat cu actualul
S.N.I.E.P., cu toate că cele două structuri (starea civilă şi evidenţa persoanelor) fac parte
din acelaşi S.P.C.L.E.P.
Dacă toate activităţile desfăşurate cu mijloace informatice pentru ţinerea evidenţei
persoanelor, se vor desfăşura printr-un singur Sistem Informatic Integrat privind Evidenţa
Persoanelor, atunci se va putea afirma că la nivel naţional există un singur sistem
informatic şi o singură bază de date, cu privire la toată populaţia României, care va fi clară
şi corectă, astfel că va reflecta în orice moment mişcarea populaţiei pe teritoriul ţării,
faptele şi modificările de stare civilă care s-au înregistrat în acte, documentele necesare
persoanei în relaţiile cu statul [dovada proprietăţii (evidenţele Agenţiei Naţională de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară – O.C.P.I.), cazier fiscal (evidenţele A.N.A.F.) etc. ]. Când
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mă refer la un sistem privind evidenţa persoanelor din România, am în vedere implementarea
unui Sistem Informatic Integrat privind Evidenţa Cetăţenilor Români, care să poată fi
accesat în acelaşi timp de toate instituţiile publice.
2. MODALITĂŢILE PRIN CARE POT FI ÎMBUNĂTĂŢITE ACTIVITĂŢILE
REFERITOARE LA EVIDENŢA CETĂŢENILOR ROMÂNI
Modernizarea activităţii privind evidenţa persoanelor, poate fi făcută prin două
modalităţi distincte:
- prima modalitate constă în implementarea unui Registru Naţional privind
Evidenţa Cetăţenilor Români şi a unui Sistem Informatic Integrat privind Evidenţa
Cetăţenilor Români.
Consider că atunci când toate informaţiile cu privire la o persoană fizică de cetăţenie
română, vor fi cuprinse într-un singur Registru Naţional privind Evidenţa Cetăţenilor
Români, nu vor mai fi greşeli cu privire la datele cu caracter personal a cetăţenilor, iar
activitatea instituţiilor publice va fi mult mai eficientă şi corectă. Când mă refer la un
Sistemul Informatic Integrat privind Evidenţa Cetăţenilor Români, am în vedere şi propun, ca
toate instituţiile publice (la care fac referire în studiul de caz), să aibă acces la datele pe care
le conţine Registrul Naţional privind Evidenţa Cetăţenilor Români, cât mai simplu posibil,
prin intermediul unei interfeţe (care să permită utilizatorului găsirea şi după caz actualizarea
datelor, într-un termen foarte scurt) în funcţie de accesul pe care l-au primit de la
administratori.
Am ales această variantă motivat de faptul că utilizarea şi administrarea datelor vor
putea fi concepute în folosul statului, a instituţiilor publice şi a cetăţeanului, astfel încât se
vor putea identifica toate neconformităţile din sistem, iar utilizatorul aplicaţiei va putea
efectua corecţii înainte să îi fie înmânate pentru folosire cetăţeanului actele şi dovezilor
greşite, care pot produce ulterior eventuale consecinţe juridice. Pentru mai multe detalii a se
vedea secţiunea „Avantajele pe care le-ar aduce implementarea Registrului Naţional privind
Evidenţa Cetăţenilor Români şi a unui Sistem Informatic Integrat privind Evidenţa Cetăţenilor
Români”.
- a doua modalitate constă în realizarea unui Sistem Informatic Integrat privind
Evidenţa Cetăţenilor Români, care să fie conceput şi implementat în aşa fel încât să se
poată accesa şi interoga toate bazele de date administrate de instituţiile publice, la care fac
referire în studiul de caz. Precizez că nici această soluţie nu este greşită, deoarece în timp, sar putea să fie acceptată de mulţi operatori, dar este foarte greu de pus în aplicare, având în
vedere faptul că între bazele de date administrate şi utilizate de instituţiile publice, există
foarte multe diferenţe cu privire la datele de identificare a persoanelor. Până ce se va face
uniformizarea datelor cu caracter personal cu privire la toţi cetăţenii, activitatea instituţiilor
publice ar putea fi îngreunată.
Indiferent de modalitatea pe care o alegem (din cele două prezentate mai sus), va
trebui să avem în vedere faptul că la realizarea Sistemului Informatic Integrat privind
Evidenţa Cetăţenilor Români, îşi vor aduce contribuţia mai multe instituţii publice printre
care în mod obligatoriu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date Bucureşti şi Serviciul de Transmisiuni Speciale precum şi firme de profil.
3. MOTIVAREA TEMEI
Eliminăm foarte multe erori din sistem. Luând cel mai elementar şi cunoscut
exemplu, vom observa că comunicările de stare civilă nu se vor mai face manual, din contră,
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ele vor fi operate în Registrul Naţional privind Evidenţa Cetăţenilor Români, direct de către
ofiţerul de stare civilă, astfel încât:
- înainte de emiterea certificatului de naştere, nou-născutul va fi înregistrat în
Registrul Naţional privind Evidenţa Cetăţenilor Români;
- la încheierea căsătoriei, înainte de emiterea certificatului, căsătoria va fi
înregistrată în Registrul Naţional privind Evidenţa Cetăţenilor Români, astfel încât va fi
făcută şi legătura maritală între soţi.
Teoretic nu mai există posibilitatea de a se face greşeli. Aplicaţia îl atenţionează pe
operator de eventualele înregistrări greşite, imediat ce datele se introduc, astfel încât
acestea să poată fi rectificate înainte de a produce anumite consecinţe faţă de instituţie sau
terţe persoane.
De multe ori lucrând în viteză şi sub stresul terminării la termen a unei lucrări, eşti
supus riscului de a greşi. Atât pe linie de stare civilă, cât şi pe linie de evidenţă a persoanelor,
se pot face rectificări a tuturor înregistrărilor efectuate eronat, cu condiţia ca aceste greşeli să
fie recunoscute la momentul când au fost făcute, înainte ca ele să producă consecinţe juridice.
După ce greşelile făcute de un ofiţer de stare civilă sau de un „lucrător” de la evidenţa
persoanelor au produs anumite efectele, prin folosirea certificatelor de stare civilă sau a
actelor de identitate situaţia este mult mai gravă. Rectificarea actelor de stare civilă şi a
menţiunilor aplicate pe marginea acestora implică costuri suplimentare pentru instituţie
(munca angajaţilor, comunicarea corespondenţei etc.), precum şi generarea anumitor
probleme pentru titularul actelor întocmite greşit, care este împiedicat să îşi exercite drepturile
constituţionale prevăzute de lege, până la stabilirea cu corectitudine a identităţii.
Am văzut, că orice modificare sau rectificare de act de stare civilă presupune costuri
suplimentare, care în momentul de faţă, dacă la fiecare S.P.C.E.P./primărie, există un
management eficient nu mai pot fi acceptate.
Exemplu: Pentru exemplificare vreau să mă refer la căsătoriile care se încheie la
starea civilă într-o zi de sâmbătă, când ofiţerul de stare civilă anulează actul de identitate al
soţului care şi-a schimbat numele urmare a încheierii căsătoriei, iar persoana respectivă
luni, are de plecat la studii în străinătate. În momentul de faţă conform legislaţiei în vigoare,
comunicarea de căsătorie se face la structura de evidenţă a persoanelor în termen de 10 zile
de la data încheierii căsătoriei. De multe ori, până are loc operarea în R.N.E.P., mai trece
cel puţin o zi. Sub nici o formă luni, căsătoria conform procedurii actuale nu va figura în
R.N.E.P., astfel că actualizarea R.N.E.P. se va efectua pe baza certificatului de căsătorie
prezentat la ghişeu de către soţ. Chiar dacă, între timp, s-a întocmit actul de identitate pe
noul nume, ofiţerul de stare civilă, conform legii, are obligaţia de a comunica Anexa 55, la
structura de evidenţă. Observăm că este o comunicare tardivă, care nu va mai fi operată, dar
care pentru redactare şi comunicare, a consumat foarte mult din resursa umană şi materială
de care dispune S.P.C.L.E.P. În varianta pe care am propus-o, dacă ofiţerul de stare civilă şi
angajatul de la evidenţa persoanelor, vor opera în Registrul Naţional privind Evidenţa
Cetăţenilor Români, comunicările nu vor mai trebui efectuate, iar căsătoria va figura la
nivel naţional imediat după ce s-au completat actul (actele) de căsătorie, dar înainte de
eliberarea certificatului de căsătorie.
Importanţa şi eficienţa acestui sistem de înregistrare a modificărilor de stare civilă,
se va putea observa, imediat ce s-a produs o modificare de stare civilă, în statutul civil al
unei persoane. Astfel, dacă vom continua cu exemplul de mai sus, vom observa că soţul care
şi-a schimbat numele urmare a încheierii căsătoriei, se va prezenta luni la prima oră, pentru
a depune cererea în vederea obţinerii unui nou act de identitate, pe care îl vrea în urgenţă,
dar declară că nu este căsătorit, iar vechiul act de identitate l-a pierdut, are toate şansele să
obţină un act de identitate pe numele avut înaintea încheierii căsătoriei. Angajatul de la
structura de evidenţă a persoanelor, va putea fi înşelat de către persoana care solicită actul
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de identitate, deoarece acesta nu are de unde să cunoască că el este căsătorit şi cu numele
soţului. Prin metoda pe care o propun, acest lucru nu va mai fi posibil, deoarece în Registrul
Naţional privind Evidenţa Cetăţenilor Români, apare înregistrată căsătoria, iar angajatul de
la ghişeu, pentru lămurirea anumitor aspecte va fi putea, să îi solicite certificatul de
căsătorie. Conform prevederilor actuale angajatul de la structura de evidenţă a persoanelor
este obligat să îi solicite certificatul de căsătorie.
În momentul în care se va modifica legislaţia, va trebui să se aibă în vedere o
reducere a birocraţiei, prin eliminarea obligaţiei care îi revine cetăţeanului de a
prezenta certificatele de stare civilă, deoarece ele sunt introduse în Registrul Naţional
privind Evidenţa Cetăţenilor Români, astfel încât vor exista toate datele necesare pentru
emiterea cărţii de identitate.
Dacă mă voi raporta doar la volumul de muncă a ofiţerilor de stare civilă şi a
angajaţilor de la structura de evidenţă a persoanelor, vom observa că acesta se va diminua
semnificativ. Atunci când toate instituţii publice care gestionează date cu caracter personal,
ar lucra cu un singur Sistemul Informatic Integrat privind Evidenţa Cetăţenilor Români,
volumul de muncă a unui ofiţer de stare civilă, va scădea cu aproximativ 40%, iar a unui
funcţionar public de la structura de evidenţă a persoanelor cu aproximativ 30%.
4. UTILITATEA PRACTICĂ A SISTEMELOR PROPUSE
Atunci când toate informaţiile cu privire la o persoană fizică de cetăţenie română,
vor fi cuprinse într-un singur Registrul Naţional privind Evidenţa Cetăţenilor Români,
fiecare angajat, după ce va fi autentificat pe baza unei parole, va avea posibilitatea, în
funcţie de accesul care i s-a dat, să efectueze următoarelor operaţiuni:
-1- Introducerea (adăugarea) datelor în baza de date. Fiecare angajat de la
instituţiile publice, va avea posibilitatea să introducă date în Registrul Naţional privind
Evidenţa Cetăţenilor Români, conform atribuţiilor de serviciu stabilite prin fişa postului,
sau a competenţelor care i-au fost atribuite, imediat după ce a apărut o situaţie, care
impune această obligaţie. Introducerea datelor în Registrul Naţional privind Evidenţa
Cetăţenilor Români, va fi posibilă, doar în baza prevederilor legale şi în situaţia când acestea
nu există.
Precizez faptul că va trebui să definim şi să înţelegem foarte bine, diferenţa dintre
adăugarea datelor, modificarea datelor, actualizarea datelor, ştergerea lor etc.
-2- Actualizarea (modificarea) datelor care există în baza de date. Prin actualizare, se
înţelege orice operaţiune care impune modificarea datelor şi a informaţiilor înscrise în
Registrul Naţional privind Evidenţa Cetăţenilor Români. Actualizarea datelor se poate realiza
prin următoarele operaţiuni distincte: adăugare, modificare (se pot efectua prin respectarea
restricţiilor de integritate ale bazei de date) şi ştergere.
Şi în aceste cazuri, trebuie să observăm faptul că fiecare angajat de la instituţiile
publice, va avea posibilitatea să efectueze anumite operaţiuni, conform fişei postului
precum şi a competenţelor care i-au fost stabilite, imediat după ce a apărut o situaţie, care
impune această obligaţie.
-3- consultarea bazei de date – interogare/extragerea datelor. Vizualizarea datelor
de care angajatul are nevoie în desfăşurarea activităţii, trebuie să fie posibilă imediat după
ce modificarea a fost operată în Registrul Naţional privind Evidenţa Cetăţenilor Români,
astfel încât, orice operator care are acces la acel tip de informaţie, să o poată interoga, iar
dacă este necesar să poată extrage datele vizualizate. Interogarea bazei de date nu este o
operaţiune simplă, aceasta este destul complexă deoarece presupune vizualizarea, consultarea,
editarea şi tipărirea de situaţii de ieşire (rapoarte statistice, liste cu privire la anumite aspecte
(persoane cu acte de identitate expirate, persoane care domiciliază în acelaşi imobil etc.).
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Această vizualizare a datelor de către reprezentanţii instituţiilor publice, prin
posibilitatea interogării Registrului Naţional privind Evidenţa Cetăţenilor Români, are o
importanţă foarte mare, pentru rezolvarea cu celeritate şi corectitudine a tuturor solicitărilor
şi cererilor venite din partea cetăţenilor.
5. IMPORTANŢA MODIFICĂRII SISTEMULUI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
ASTFEL ÎNCÂT SĂ FIE MAI UTIL ŞI MAI PERFORMANT
După propria mea părere, acest obiectiv nu este imposibil şi nici greu de realizat,
aşa cum avem tendinţa să credem la o primă impresie. În momentul de faţă, la nivel
naţional instituţiile competente trebuie să se axeze cât mai urgent pe implementarea unui
Sistem Informatic Integrat privind Evidenţa Persoanelor, care să cuprindă şi să
interconecteze toate bazele de date administrate de instituţiile publice, cu privire la
persoana fizică [ex.: a D.E.P.A.B.D. (R.N.E.P.), a Direcţiei Generale de Paşapoarte, a
Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a vehiculelor, a Casei Naţionale de
Pensii Publice (Casele Teritoriale de Pensii), Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
(ANAF), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private (CSSPP), Ministerul Finanţelor Publice (MFP), a Poliţiei
Române (prin unităţile centrale şi Inspectoratele Judeţene de Poliţie), Direcţiile de Impozite
şi Taxe Locale din fiecare unitate administrativ-teritorială etc.].
Trebuie precizat faptul că protecţia bazei de date este foarte importantă, motiv pentru
care autorităţile vor trebui să aloce resursele financiare necesare, astfel încât persoanele
neautorizate să nu poată accesa datele pe care le conţine.
Potrivit literaturii de specialitate (Petrescu M., Stegăroiu I., Năbârjoiu N., Duică A.,
Popa E., 2010 p. 11) „dezvoltarea organizaţională înseamnă schimbări permanente şi
continue, adaptări fireşti la condiţiile mereu schimbătoare”.
Într-o societate informaţională, care se bazează pe cunoaştere, după cum preciza şi
domnul profesor Ion Pârgaru, toţi managerii pot să îşi dezvolte activitatea dar în acelaşi timp
să coordoneze mai bine instituţia pe care o conduc, în domeniul în care ei sunt implicaţi, doar
prin „cercetare şi inovaţie”. Dacă ne vom raporta la S.P.C.E.P., trebuie să precizez faptul că
şi în acest domeniu, avem nevoie de aplicarea inovaţiilor, respectiv de o implicare adevărată a
forurilor de conducere şi nu de o nepăsare cu privire la modul în care funcţionează aceste
instituţii publice.
Cu toţii vorbim de o tehnologizare în fiecare domeniu de activitate, de nevoia
achiziţionării şi folosirii ultimelor programe informatice, pentru a ne uşura munca, iar prin
rezultatele obţinute să venim în sprijinul statului şi a cetăţenilor. Dar de multe ori, parcă nu
suntem pe deplin convinşi de utilitatea şi dezvoltarea unei reţele informatice, securizate la
nivel naţional, chiar dacă avem posibilitatea să o implementăm, respectiv capacitatea să o
folosim şi administrăm. Sunt convins că aceste şovăieli şi refuzuri, vor face în final diferenţa,
dintre eficienţa serviciilor publice care funcţionează în diferite state ale lumii, motiv pentru
care respect una dintre cele mai bune observaţii, care nu are o limitare în timp şi spaţiu şi
anume că ,,se constată o evoluţie inegală a progresului tehnic. Progresul tehnic aduce
inovarea care măreşte productivitatea şi randamentul factorilor de producţie, aduce
participarea la diviziunea internaţională a muncii” (Pârgaru I., Şerban A., 2011, p. 6).
Instituţionalizarea la un nivel superior are ca scop stimularea, orientarea, coordonarea şi
controlarea desfăşurării progresului tehnic, care trebuie să fie definită şi să existe ca o
componentă a politicii interne de creştere a gradului de satisfacţie a cetăţeanului.
Prin schimbul internaţional de idei, prin informatizarea tuturor S.P.C.E.P. şi a
serviciilor de stare civilă din cadrul primăriilor, respectiv prin utilizarea ultimelor inovaţii şi
aplicaţii informatice, vom reuşi să facem ca şi S.P.C.E.P. să fie performante, plecând de la
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conceptul potrivit căruia ,,în ţările industrializate se apreciază însă că prin difuzarea
tehnologiilor noi se reduce decalajul tehnologic dintre ele şi celelalte ţări” (Pârgaru I., Rujan,
O., 2004, p. 90). Astfel cu un minim de efort vom putea să informatizăm toate activităţile,
care presupun prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal.
Sunt perfect de acord cu faptul, că dacă vrem să dezvoltăm un sistem prin care să
schimbăm modul de funcţionare a unor instituţii, va trebui în primul rând să facem o analiză
din punct de vedere ştiinţifică, care presupune printre altele, perceperea problemei,
culegerea datelor, analiza datelor şi conexiunea dintre ele, acţiunea de planificare, acţiunea
de implementare, evaluarea şi urmărirea realizării acestora (Petrescu M., Stegăroiu I.,
Năbârjoiu N., Duică A., Popa E., 2010 p. 14). Acesta este şi obiectivul pe care îl urmăresc
prin studiul de caz, să demonstrez, că se poate realiza performanţă şi la noi în ţară pe linie
de stare civilă şi evidenţă a persoanelor, dar desigur prin asumarea unei responsabilităţi,
care dacă este cumulată cu dorinţa de a face un sistem mai eficient şi de a elimina greşelile,
se va reuşi să se aducă într-un termen foarte scurt economii însemnate la buget.
6. CONCLUZIILE GENERALE ŞI PERSPECTIVELE MODERNIZĂRII
ACTIVITĂŢII DE STARE CIVILĂ ŞI EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
În primul rând trebuie să precizez faptul că activitatea desfăşurată la S.P.C.E.P. este
frumoasă datorită evenimentelor din viaţa fiecărei persoane care trebuie înregistrate corect
pentru a produce efecte juridice, dar în acelaşi timp şi grea datorită volumului mare de muncă
şi pregătirii profesionale foarte bune pe care trebuie să o aibă fiecare angajat.
Viitorul serviciilor de evidenţă a persoanelor constă în interconectarea acestora
între ele, atât pe linie de stare civilă cât şi pe linie de evidenţă a persoanelor. În acest caz nu
mă refer la R.N.E.P. care funcţionează în prezent, deoarece am în vedere modul în care, la un
moment dat, toate structurile care desfăşoară activităţi de stare civilă şi evidenţă a
persoanelor, vor fi interconectate între ele. Când se va reuşi realizarea acestui proiect la
nivel naţional, vom putea afirma că toate datele cu caracter personal sunt corecte şi vor
putea fi vizualizate de funcţionarii publici sau altă categorie de angajaţi (care vor avea
parolă de acces la sistemul integrat), imediat ce au fost introduse în sistemul integrat de
date.
Atunci vom putea uita de acele menţiuni care se comunică de ofiţerii de stare civilă,
între primării şi serviciile de stare civilă şi care de multe ori nu se operează, existând în
momentul de faţă, diferenţe cu privire la statutul civil al unei persoane prin compararea
exemplarelor I şi II din actele de stare civilă.
În acest caz, este de observat că se încearcă la nivel naţional, într-un mod timid şi
foarte încet, realizarea sistemului SIIEAC, prin care toate serviciile de stare civilă, să fie
interconectate între ele, cu menţiunea că se mai păstrează şi în continuare exemplarele I din
actele de stare civilă. Al doilea exemplar al actelor de stare civilă, precum şi menţiunile
ulterioare, vor fi întocmite în format electronic, doar după ce se va reuşi asigurarea
infrastructurii informatice necesare [art. 2 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 privind actele de
stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]. Dar trebuie să observăm
că sistemul SIIEAC, va fi o etapă intermediară, care va consuma multe resurse materiale şi
care nu va rezolva nici pe departe eliminarea erorilor din sistem, nu va creşte performanţa
S.P.C.E.P. şi ce este mai grav, va prelungi cu mult termenul la care se va implementa
R.N.E.C.R. şi S.I.I.E.C.R.
În sensul celor prezentate mai sus, precizez că avantajele care apar ca urmare a
implementării Registrului Naţional privind Evidenţa Cetăţenilor Români şi a Sistemului
Informatic Integrat privind Evidenţa Cetăţenilor Români, se vor putea observa foarte uşor,
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făcând o simplă analiză (pentru exemplificare şi motivare), a anumitor aspecte mai
relevante din activitatea S.P.C.E.P.:
-a- înregistrarea şi actualizarea datelor de identificare a tuturor cetăţenilor români
va fi mult mai eficientă şi corectă, datorită faptului că la orice modificare a datelor cu
caracter personal a fiecărui cetăţean român, se va putea verifica corectitudinea modificării şi
vizualizarea în timp real a acelor modificări de operatorii altor instituţii publice. În momentul
de faţă, avându-se în vedere faptul că se lucrează manual, iar comunicările prin care se
transmit modificările intervenite în statutul civil pentru înregistrarea în R.N.E.P. (sub formă
de anexe), sunt expediate prin poştă, nu există un control deplin a modului în care ele sunt
operate.
-b- în viitorul nu prea îndepărtat, va trebui să uităm de foarte multe comunicări pe
care în momentul de faţă trebuie să le facem în virtutea prevederilor legale.
Astfel se va reuşi reducerea semnificativă a cheltuielilor efectuate cu resursele
umane şi pe materiale.
-c- se va putea uniformiza legislaţia cu privire la activitatea pe care o desfăşoară
anumite instituţii publice, concomitent cu găsirea celor mai eficiente soluţii legale, care în
legislaţia actuală sunt contradictorii, doar prin coroborarea tuturor conceptelor, regulilor
şi instituţiilor juridice care sunt specifice diferitelor tipuri activităţi. Astfel greşelile care se
vor face cu privire la datele cu caracter personal ale cetăţenilor se vor reduce
semnificativ.
Am pornit de la faptul că legislaţia din România este foarte stufoasă şi de multe ori
confuză. În momentul de faţă, legi diferite tratează şi reglementează în acelaşi timp, dar în
mod diferit aceeaşi instituţie juridică.
Consider că managementul eficient al S.P.C.L.E.P. se poate realiza, doar dacă
există o delimitare clară a activităţilor ce pot fi efectuate de către S.P.C.L.E.P. şi
S.P.C.J.E.P., precum şi o armonizare a legislaţiei în acest domeniu.
Atunci când facem referire la managementul S.P.C.L.E.P., trebuie să avem în vedere
concepţia managerială clasică, conform căreia orice întreprindere economică sau socială,
publică sau privată, implică cinci componente, care au fost preluate şi introduse progresiv în
toate administraţiile publice moderne din ţările dezvoltate şi anume: „a conduce înseamnă a
prevedea şi a planifica, a organiza, a comanda, a coordona şi a controla” (Fayol, H., 1979,
apud. Matei, L., 2006, p. 15).
Pe de altă parte trebuie să avem în vedere şi dorinţa de schimbare şi actualizare a
metodologiilor şi îndrumărilor, care au fost emise pentru aplicarea corectă şi unitară a
dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţă a persoanelor, conceperea lor cât mai
corectă şi adaptată la nevoile actuale, astfel încât acestea să nu fie ulterior modificate la un
interval scurt de timp.
Doar astfel se va putea asigura stabilitatea tuturor procedurilor de lucru axate în
jurul acelei activităţi care se doreşte a fi efectuată şi indirect creşterea gradului de
încredere a cetăţeanului faţă de instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale.
-d- eliminăm birocraţia, prin reducerea semnificativă a documentelor pe care
cetăţeanul trebuie să le prezinte când depune cererea pentru obţinerea actului de identitate
sau a unui certificat de stare civilă.
-e- simplificarea mijloacelor de acţiune la nivel local şi central, prin care instituţiile
publice şi alţi operatori acreditaţi, vor putea actualiza datele privitoare la o persoană fizică,
având la bază coerenţa şi predictibilitatea procedurilor.
-f- vom avea doar informaţii corecte, putem spune chiar instantaneu, imediat ce
datele persoanei fizice au fost introduse în sistem. În acest sens, trebuie să observăm modul
de comunicare în prezent a menţiunilor pe linie de stare civilă, astfel încât pe marginea
actelor de stare civilă, statutul civil al unei persoane să reflecte realitatea. Legiuitorul a
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considerat pe bună dreptate că actele de stare civilă prin care se dovedeşte naşterea,
căsătoria sau decesul unei persoane, sunt înscrisuri autentice şi au o importanţă deosebită
(Torja, I., 2012, p. 49), ele fac dovada statutului civil a unei persoane până la înscrierea în
fals, iar pentru celelalte menţiuni fac dovada până la proba contrară [art. 1 din L. nr. 119/1996
privind actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 99
alin. (2) din NCC]. Conform art. 1 din Decretul nr. 272 din 30 decembrie 1950, referitor la
actele de stare civilă „înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă se face în interesul
Statului celor ce muncesc şi în scopul apărării drepturilor personale ale cetăţenilor.” Actele
de stare civilă sunt acte autentice încadrându-se în definiţia, generică, a înscrisului autentic,
dată de art. 269 NCPC [Torja, I., Tănase, A.R., Ionescu, B.G. (autori) şi Peţu, P.
(coordonator), 2015, pp. 209-210].
Consider că după trecerea a 87 de ani de la punerea în aplicare a Legii nr. 493 din
21 februarie 1928, se impune modificarea metodologiei şi a modului în care se face
înregistrarea modificărilor de stare civilă, respectiv a comunicărilor între instituţiile
publice. Mai mult decât atât, cât timp vom adopta tehnologia modernă de comunicare între
instituţiile publice, costurile de transmitere a informaţiilor vor fi mult mai reduse, iar
timpul de operare a acestora şi data la care vor fi opozabile faţă de terţi, va fi mult
diminuat.
Managementul eficient la S.P.C.E.P. va exista doar atunci când metodologia de lucru
şi sistemele de operare vor fi adaptate la prezent şi cerinţelor actuale.
Viitorul stării civile şi a evidenţei persoanelor presupune adaptabilitatea
S.P.C.L.E.P. şi a legislaţiei specifice la cerinţele Uniunii Europene, precum şi introducerea
în administraţie a noţiunii de performanţă. Dacă în administraţie nu vom vorbi despre
performanţă, ci doar vom genera şi edita tot felul de proceduri de lucru care nu sunt luate
în considerare de către angajaţi, consider că serviciile publice nu au cum să se dezvolte şi
să îşi modifice imaginea negativă pe care şi-au creat-o până în prezent. În acest moment
cred cu o convingere de netăgăduit, că frumuseţea activităţii de stare civilă poate fi
împărtăşită tuturor cetăţenilor, prin modul în care ne comportăm şi le soluţionăm toate
solicitările indiferent că sunt scrise sau verbale.
Mai mult decât atât, prin remodelarea şi adaptarea activităţii la nevoile actuale, prin
metodologii noi de lucru şi baze moderne de salvare a datelor, vom reuşi să atragem
absolvenţii de studii superioare spre aceste domenii de activitate. Prin modificarea
legislaţiei, profesionalismul de care dă dovadă fiecare angajat, precum şi prin dorinţa de a se
ridica la un anumit nivel de pregătire pe care cei mai noi colegi vor vrea să îl obţină, va fi
posibilă modernizarea sistemului de evidenţă a persoanelor.
Activitatea de stare civilă, va fi eficientă doar când vom discuta despre
informatizarea acesteia în adevăratul sens al cuvântului, iar menţiunile se vor aplica
instantaneu pe actele de stare civilă (în format electronic), imediat ce s-a înregistrat
recunoaşterea unui copil, încuviinţarea purtării numelui, căsătoria, desfacerea căsătoriei,
schimbul de nume, decesul etc. Astfel dacă o persoană se căsătoreşte, înainte ca certificatul
de căsătorie să fie printat la imprimantă, aplicaţia electronică, va solicita operatorului,
aplicarea menţiunilor corespunzătoare pe actele de naştere a celor doi soţi. Doar după
completarea tuturor câmpurilor din aplicaţie aferente încheierii căsătoriei şi aplicarea
menţiunii de căsătorie, se va putea elibera certificatul de căsătorie.
La un moment dat, dacă vom vrea ca exemplarele I şi II ale actelor de stare civilă să
oglindească cât mai corect statutul civil a unei persoane (până la informatizarea totală a
stării civile), va trebui să schimbăm cât mai repede posibil, modul în care se fac
înregistrările care au ca scop întocmirea, completarea şi modificarea actelor de stare civilă
(naştere, căsătorie şi deces), precum şi modul de comunicare şi operare a menţiunilor
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(Lupulescu, D., Lupulescu, A. M., 2002, pp. 224-275; Lupan, E., 1999, pp. 196-206; Peţu, P.,
Velicu, E., Mardare, V., 2007, pp. 48-252).
Acesta este motivul pentru care doresc ca toate datele referitoare la o persoană, să
fie corecte şi nu greşite, aspect ce se va putea realiza doar prin implementarea unui Registru
Naţional privind Evidenţa Cetăţenilor Români şi a Sistemului Informatic Integrat privind
Evidenţa Cetăţenilor Români.
Dacă nu vom adopta şi utiliza atât pe linie de stare civilă cât şi pe linie de evidenţă a
persoanelor tehnologia modernă, vom ajunge la o situaţie inacceptabilă, prin faptul că multe
din actele de naştere vor fi incomplete, astfel încât nu vor mai reflecta situaţia reală.
-g- gradul de satisfacţie al cetăţeanului va creşte semnificativ. Prin implementarea
Registrului Naţional privind Evidenţa Cetăţenilor Români şi a unui Sistem Informatic
Integrat privind Evidenţa Cetăţenilor Români, consider că gradul de satisfacţie al
cetăţeanului faţă de S.P.C.E.P., va creşte semnificativ, deoarece volumul de muncă pentru toţi
angajaţii se va reduce foarte mult, iar în desfăşurarea activităţii vor avea posibilitatea, să se
orienteze şi să rezolve toate solicitările cetăţenilor (care se încadrează în prevederile legii):
- într-un termen mult mai scurt decât în prezent (angajaţii nu vor avea de făcut
statistici, verifica acte şi aştepta răspunsuri de la alte instituţii);
- cu mai multă răbdare (angajaţii nu mai sunt presaţi de timp);
- cu mai multă corectitudine (angajaţii vor avea acces la toate datele necesare în
desfăşurarea activităţii, prin interogarea bazei de date, iar aplicaţia va putea avertiza
utilizatorul de comiterea unei greşeli);
- va dispărea starea de nervozitate care apare între angajat şi cetăţean, iar
manifestările nefireşti care nu îşi au locul într-o instituţie publică vor fi de domeniul
trecutului (întrucât actele care vor trebui prezentate la ghişeu se reduc în unele cazuri chiar cu
80%);
- angajaţii care redactau sau după caz completau statistici, formulau răspunsuri la
solicitări, respectiv arhivau comunicările cu privire la modificarea datelor cu caracter
personal a cetăţenilor venite din partea altor instituţii, se vor putea ocupa de activitatea de
relaţii cu publicul, astfel că va creşte foarte mult numărul de angajaţi care lucrează la ghişeu
şi care vor schimba în timp imaginea S.P.C.E.P.;
- se va reuşi, ca într-un termen foarte scurt, informaţia transmisă de cetăţean, pentru a
obţine realizarea propriilor interese (la depunerea documentelor pentru obţinerea actelor de
identitate, a certificatelor de stare civilă sau a anumitor dovezi), să fie înţeleasă şi verificată
de către angajat, sens în care răspunsul sau actele care se vor emite, vor respecta prevederile
legale. Doar astfel, este posibil, ca imediat după începerea conversaţiei, între cele două părţi
se va putea realiza un sistem de comunicare eficient, care să permită cetăţenilor să fie foarte
bine informaţi asupra documentelor de care pot beneficia. În aceste condiţii, principiul
potrivit căruia „relaţiile publice contribuie la dezvoltarea responsabilităţii sociale a unei
organizaţii” va putea fi aplicat, iar în timp va duce la creşterea gradului de satisfacţie a
cetăţeanului (Coman, C., 2006, p. 39).
Atunci când angajaţii de la un S.P.C.E.P. vor reuşi pe parcursul întregului proces
prin care se implementează o acţiune să se armonizeze în toate demersurile pe care le fac,
în mod sigur scopul dorit va fi atins, existând acei stimuli pozitivi pentru a porni un nou
proiect. În cadrul unui serviciu este foarte important ca toţi angajaţii „să meargă în acelaşi
pas”, transmiţându-şi reciproc sentimentul de respect şi colegialitate ca factori esenţiali,
care fac ca activitatea la locul de muncă să fie una performantă (McDermott, I., Jago, W.,
2012, p. 95).
-h- dacă aplicaţia informatică va fi bine concepută, anumite date cu caracter
personal cu privire la cetăţenii din România, se vor putea extrage foarte uşor într-un
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termen foarte scurt, fără greşeli, fără cheltuieli semnificative, cu personal puţin şi aproape
instantaneu.
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