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MUNICIPIUL IAŞI 
DIRECŢIA LOCALĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

Serviciul Stare Civilă    
  

 

Indicatori principali de activitate - Octombrie  2016 
 

Indicator* ian-oct 2016 ian-oct 2015 ian-oct 2014 

Naşteri 6694 6636 6547 

Căsătorii 2074 2069 1926 

Decese 4002 4113 3818 
* fapte de stare civilă produse în municipiul Iaşi. Nu sunt incluse actele cetăţenilor români încheiate în străinătate 

 

 În luna octombrie salariaţii Serviciului de stare civilă Iaşi au primit şi soluţionat un număr de 

3850 cereri ale cetăţenilor. Dintre acestea enumerăm doar cei mai importanţi indicatori de 

activitate: 1010 acte** de naştere, 287** de căsătorie, 435** acte de deces, 684 duplicate ale 

certificatelor de stare civilă eliberate la cerere în cazul pierderii sau deteriorării originalului, 250 

Anexe 24 pentru deschiderii succesiunii, au fost operate 891 menţiuni pe marginea actelor de 

stare civilă.   

**includ şi actele cetăţenilor români eliberate în străinătate  

 

 Din cele 1010 acte de naştere întocmite, 724 privesc copii născuţi la maternităţile ieşene 

iar ponderea este 354 băieţi şi 370 fete, în 6 cazuri unul din părinţi fiind cetăţean străin. 285 acte 

de naştere au fost înregistrate în străinătate şi transcrise ulterior în registrele de stare civilă din 

ţară iar unul este adopţie.  

 

 Din cele 287 de căsătorii 142 au fost oficiate în zilele de sâmbătă şi duminică. În 2 cazuri 

unul dintre soţi era cetăţean străin iar o căsătorie a fost oficiată la Penitenciar deoarece soţul 

executa o pedeapsă privativă de libertate. 

 

 Din totalul celor 435 de decese înregistrate în luna octombrie, 254 sunt bărbaţi, iar 4 copii 

cu vârsta între 0-14 ani. 

 

 În aceeaşi perioadă au fost eliberate cetăţenilor care au solicitat preschimbarea 

certificatelor de stare civilă(motive:pierdere, deteriorare) un număr de 684 duplicate, din care   526 

certificate de naştere, 84 de căsătorie şi 74 de deces. 

 

 Au fost înregistrate 10 cereri de divorţ pe cale administrativă iar altele 9 au fost soluţionate 

după cum urmează: 7 prin emiterea certificatului de divorţ iar 2 familii au renunţaţ la desfacerea 

căsătoriei. 
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 33 de familii care au domiciliul în municipiul Iaşi au primit prin mandat poştal premiul de 

500 de lei pentru 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, urmând a fi sărbătoriţi în cadru festiv cu 

ocazia Zilei Familiei 2017. 

 

 Au fost întocmite 117 extrase de uz oficial către alte instituţii, 43 de Anexe privind 

menţiunile existente pe marginea actului de naştere iar 9 cetăţeni au solicitat schimbarea numelui 

pe cale administrativă. 

 

 

Analizând căsătoriile mixte(unul dintre soţi este cetăţean străin) am constatat că în primele 

10 luni ale anului au fost oficiate la Serviciul de stare civilă a municipiului Iaşi 54 de astfel de 

căsătorii. Interesantă este varietatea de naţionalităţi(22) prezente şi exemplificate în tabelul 

alăturat: 

 

NR. 
TOTAL 

căsătorii 

Soţ 
Cetăţean 

străin 

Soţie 
Cetăţean 

străin 

 

ŢARA 

54 24 30 

1 REP. MOLDOVA 18 1 17 
2 ITALIA 7 6 1 
3 ALBANIA 4 2 2 
4 UCRAINA 3 1 2 
5 BOSNIA 2 1 1 
6 CHINA 2   2 
7 POLONIA 2   2 
8 TURCIA 2 2   
9 AUSTRALIA 1 1   

10 COLUMBIA 1   1 
11 EGIPT 1 1   
12 GRECIA 1 1   
13 ANGLIA 1 1   
14 OLANDA 1 1   
15 POTUGALIA 1 1   
16 RUSIA 1   1 
17 SERBIA 1 1   
18 SIRIA 1 1   
19 SPANIA 1 1   
20 SUA 1   1 
21 TURCIA 1 1   
22 INDIA 1 1   
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