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 1. Caracteristici generale ale activităţii din anul 2016  

 Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului 

Local Iaşi nr. 572 din 28.12.2004, ca o instituţie cu personalitate juridică în subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Iaşi şi a fost constituit în temeiul art. 1 alin.(1) din O.G. nr. 84/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de evidenţă a persoanelor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

             Scopul Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor (DLEP) Iaşi este acela de a exercita 

competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative 

care reglementează activitatea de stare civilă şi evidenţă a persoanelor. 

             Activitatea DLEP Iaşi s-a desfăşurat în interesul  legitim al persoanei şi al comunităţii, în 

sprijinul instituţiilor şi autorităţilor statului, pe baza şi în executarea legii. 

            Prin prisma specificului activităţii salariaţii DLEP Iaşi deservesc atât locuitorii municipiului 

Iaşi, dar şi ai Regiunii Nord-Est. La Iaşi, oraş cu tradiţie în învăţământul liceal şi universitar, vin 

să studieze şi îşi stabilesc reşedinţa anual peste 14.000 de elevi şi studenţi, iar la unităţile 

medicale locale se adresează cetăţeni din toată țara care ulterior solicită Serviciului nostru 

înregistrarea faptelor de stare civilă ce s-au produs în municipiul Iaşi. 

            DLEP Iaşi deserveşte pe linie de evidenţă a persoanelor locuitorii municipiului Iaşi şi a 26 

de comune arondate, în total o populaţie activă de aproximativ 540.000 de locuitori. 

 

Direcţia îşi desfăşoară activitatea în 2 sedii diferite: 

 Serviciul de Stare Civilă (SSC), Biroul Resurse Umane, Logistică şi Compartimentul 

Financiar-Contabilitate şi Buget şi Compartimentul Juridic, Achiziţii Publice funcţionează în 

imobilul din Iaşi, str. Vasile Alecsandri, nr. 8; 

 Serviciul de Evidenţă a Persoanelor (SEP) îşi desfăşoară activitatea din data de                   

5 noiembrie 2012 în sediul Iulius Mall, etaj 2. 

 

La 31.12.2016 situaţia resurselor umane în cadrul DLEP era următoarea:  

 

- 72 posturi aprobate, din care 65 funcţii publice şi 7 funcţii contractuale;  

- 61 posturi sunt ocupate efectiv şi 11 posturi sunt vacante.  

-    din cele 61 de posturi ocupate, 55 sunt funcţii publice şi 6 contractuale.  
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 2. Principalii indicatori ai activităţii – sinteză 

Serviciul de Stare Civilă  
   

Acte 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Înregistrate

* 
NAŞTERI 11.247 10.837 10.740 9.315 8.361 7.788 8.408 9.013 9.215 

CĂSĂTORII 3.425 3.262 2.949 2.551 2.311 2.172 2.348 2.691 3.021 

DECESE 5.050 5.007 4.663 4.393 4.645 4.127 4.332 4.119 3.970 

 19.722 19.106 18.352 16.259 15.317 14.087 15.088 15.823 16.206 
*sunt incluse şi actele cetăţenilor români încheiate în străinătate 

 

Situaţia  principalilor indicatori de activitate 

Naşteri 

 Din cele 11247 acte de naştere înregistrate 3205 au privit copii născuţi în străinătate iar 17 sunt 

adopţii. La maternităţile ieşene s-au născut 8042 copii din care 4124 băieţi.   
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Căsătorii 

 Din cele 2311 acte de căsătorie înregistrate 1198 au fost încheiate în străinătate şi transcrise 

ulterior în registrele de stare civilă din România.  
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1345 căsătorii au fost oficiate în zilele de sâmbătă şi duminică iar 7 la Penitenciarul Iaşi.  
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Au fost oficiate 63 de căsătorii între un cetăţean român şi unul străin reprezentând 

24 de naţiuni diferite după cum sunt evidenţiate în tabel:  

 

Nr 
Ţara de Total Bărbat Femeie 

 provenienţă 63 30 33 
1 REP. MOLDOVA 20 1 19 
2 ITALIA 7 6 1 
3 UCRAINA 5 2 3 
4 ALBANIA 4 2 2 
5 BOSNIA 2 1 1 
6 CHINA 2   2 
7 POLONIA 2   2 
8 RUSIA 2 1 1 
9 SUA 2 1 1 

10 TURCIA 4 4   
11 AUSTRALIA 1 1   
12 CANADA 1 1   
13 COLUMBIA 1   1 
14 EGIPT 1 1   
15 GRECIA 1 1   
16 INDIA 1 1   
17 MAREA BRITANIE 1 1   
18 MEXIC 1 1   
19 OLANDA 1 1   
20 POTUGALIA 1 1   
21 SERBIA 1 1   
22 SIRIA 1 1   

23 SPANIA 1 1   
 

 

Decese 

 Din totalul celor 5050 acte de deces înregistrate în anul 2016, 50 au fost înregistrate la 

autorităţile unui alt stat şi a fost solicitată recunoaşterea acestora pe teritoriul României.  

 Din totalul celor 5000 de decese înregistrate în municipiul Iaşi 2846 sunt bărbaţi, 2014 

femeie şi 140 copii între 0-14 ani. Au fost înregistrate şi decesele a 8 cetăţeni străini. 
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 Evoluţie Acte Deces
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Pe parcursul anului 2016 au fost soluţionate pozitiv 4453 de cereri privind transcrierea 

actelor de stare civilă înregistrate în străinătate, 3205 au fost transcrieri ale certificatelor de 

naştere, 1198 certificate de căsătorie şi 50 certificate de deces. 

 Au fost înregistrate 861 de divorţuri din care 75 pe cale administrativă, 401 la instanţa de 

judecată, 335 de la birourile notariale şi 50 din străinătate.   

 Au fost eliberate cetăţenilor care au solicitat preschimbarea certificatelor de stare civilă un 

număr de 9567 duplicate, din care 7571 certificate de naştere, 1125 de căsătorie şi 871 de 

deces. 

 Au fost întocmite 1254 extrase de uz oficial către alte instituţii, 410 Anexe privind 

menţiunile existente pe marginea actului de naştere iar 154 de cetăţeni au solicitat 

schimbarea numelui pe cale administrativă. 

 

Alţi indicatori: 

 

 16.138 - Menţiuni operate pe marginea actelor de stare civilă; 

   3.147 - Anexe 24 în vederea deschiderii succesiunii 

      356 de familii au fost premiate cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsătorie 

neîntreruptă.    
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 Serviciul de Evidenţă a Persoanelor 
 

  Situaţia  principalilor indicatori de activitate 

Cereri înregistrate 2016 2015 2014 2013 2012 

Cărţi identitate 56.846 58.412 62.822 65.146 64.282 

Cărţi identitate provizorii 3.610 3.131 3.266 2.834 2.871 

Vize de reşedinţă 17.969 19.011 18.718 19.680 19.523 

TOTAL 78.425 80.554 84.806 87.660 86.676 

 
În anul 2016 s-au primit la Serviciul de evidenţă a persoanelor 78425 cereri din care 

56846 pentru carte de identitate, 3610 pentru carte de identitate provizorie şi 17969 vize de 

reşedinţă. 

Principalele motive pentru care s-au solicitat acte de identitate au fost: expirarea 

termenului de valabilitate, schimbarea domiciliului şi a numelui, pierderea, furtul, deteriorarea şi 

eliberarea primei cărţi de identitate. 

  În baza de date a persoanelor au fost preluate în evidenţă 13676 de persoane după cum 

urmează: 5379 la naştere, 3517 cu ocazia dobândirii cetăţeniei şi 4780 la schimbarea domiciliului 

din străinătate în România. 

Prin intermediul staţiei mobile au fost efectuate 125 de deplasări la persoanele 

netransportabile şi în cadrul Campaniei Prioritate la identitate find puse în legalitate 2947 

persoane.  

 

PROMOVAREA SERVICIILOR ON-LINE PE PAGINA DE INTERNET www.dlep-iasi.ro 

 
 Aplicaţiile de rezervare online pentru căsătorie, acte identitate şi transcrierea actelor de 

stare civilă pentru cetăţenii care au redobândit cetăţenia română au fost zilnic verificate şi 

gestionate – fiind înregistrate peste 32.821 de programări online pentru serviciile noastre. 

Prin modulul Programărilor online au avut acces la serviciile noastre  32821 de cetăţeni 

după cum urmează: 

Tip programare An Nr. programări 

Carte identitate 2016 27.219 

Căsătorie 2016 1.920 

Redobândire cetăţenie 2016 3.682 

TOTAL 2016 32.821 
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3. Măsuri adoptate pentru dezvoltarea activităţii 

 

Asigurarea transparenţei în relaţia cu cetăţeanul s-a realizat prin informarea continuă a 

acestora prin amenajarea unui spaţiu în care au fost puse la dispoziţia persoanelor interesate 

pliante cuprinzând informaţii privind:  Înregistrare naşteri, Înregistrare căsătorii, Înregistrare 

Transcrieri Naşteri, Înregistrare Transcrieri Căsătorii, Înregistrare Transcrieri Decese, Schimbări 

de nume de cale administrativă, Desfacerea căsătoriei pe cale administrativă.  

 

A fost suplimentat numărul de personal prin transfer în interesul serviciului şi au fost 

organizate 11 concursuri de ocupare/promovare a unor posturi de execuţie şi conducere vacante 

sau temporar vacante. 

 

Tot în acest scop au fost restructurate informaţiile afişate pe panourile tip clik frame 

urmărindu-se astfel ca expunerea informaţiilor să fie concepută într-un mod cât mai explicit şi să 

poată veni în sprijinul cetăţeanului care se prezintă la Serviciul de stare civilă. Formularele 

prevăzute de normele metodologice au fost puse la dispoziţia cetăţenilor într-un loc special 

amenajat, accesibil tuturor, şi au fost prezentate  modurile de completare a acestora.  

 

 A fost continuat procesul de modernizare a infrastructurii D.L.E.P. Iaşi prin achiziţionarea 

de echipamente şi softuri informatice. 

 

  

 
 

 Director Executiv, 

Marius-Constantin BODOGA 


