
I. BIROUL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

1.  Radiograme, îndrumări, adrese, metodologii, etc., care reglementează 
activitatea de evidenţă a persoanelor, primite de la nivel central şi adrese 

de transmitere a acestora în judeţ; 
2.  Corespondenţă privind furnizarea de date cu caracter personal din 
Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor; 

3.  Corespondenţă ce stă la baza atribuirii codului numeric personal; 
4.  Planuri de activităţi trimestriale, analize de evaluare a activităţilor 

desfăşurate, rapoarte de activitate trimestriale şi anuale pe linie de 
evidenţă a persoanelor; 
5.  Planuri de control, note de constatare si rapoarte cu principalele 

concluzii rezultate în urma controalelor tematice metodologice efectuate la 
S.P.C.L.E.P. din judeţ; 

6.  Răspunsuri la punctele de vedere emise de D.E.P.A.B.D. Bucureşti la 
solicitarea S.P.C.E.P. al jud B-N, puncte de vedere emise de S.P.C.E.P. al 
jud B-N. la solicitarea S.P.C.L.E.P; 

8.  Registru de evidenţă a activităţilor de coordonare la nivelul serviciilor de 
evidenţă a peroanelor , pregătire profesiaonală; 

9. Situaţii statistice referitoare la principalele activităţi desfăşurate pe linie 
de evidenţă a persoanelor (lunare, trimestriale, semestriale, anuale, etc.); 

10. Centralizatoare şi analize periodice privind activitatea de punere în 
legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor români, care nu au solicitat 
eliberarea actelor de identitate în termenul prevăzut de lege; 

11. Corespondenţă privind activităţile şi raportările privind punerea în 
legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor a cetăţenilor de etnie rromă, a 

persoanelor instituţionalizate, şi cetăţeni originari din Republica Moldova; 
12. Documente privind pregătirea profesională şi de specialitate pe linie de 
evidenţă a persoanelor, adrese de înaintare, ordine de zi, procese verbale 

de şedinţă, tabele nominale de prezenţă; 
13. Adrese cu privire la dobândirea statutului de cetăţean român cu 

domiciliul în străinătate, comunicări privind cetăţenii români cu domiciliul în 
străinătate transmise către S.P.C.L.E.P., comunicări şi adrese de înaintare a 
actelor de identitate aparţinând acestor categorii de persoane; 

14. Situaţii, raportări privind activităţile desfăşurate pe linie electorală 
(referendumuri, alegeri locale, parlamentare, europarlamentare şi 

prezidenţiale); 



15. Cereri de verificare, note telefonice şi adrese referitoare la clarificarea 
sau stabilirea identităţii unor persoane; 

17. Procese verbale întocmite cu ocazia inventarierii/distrugerii anuale/la 
nevoie a ordinelor, instrucţiunilor emise de conducerea M.A.I.; 

18. Registru unic de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor pentru 
documente clasificate; 
19. Registru de intrare-ieşire a corespondenţei clasificate; 

20. Registru de multiplicare a documentelor clasificate; 
21. Condica de expediere a corespondenţei clasificate; 

22. Registru pentru evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de 
serviciu; 

23. Registru de control; 
24. Documente care stau la baza testării cunoştinţelor personalului nou 
angajat, pentru atribuirea codului de operator şi a parolei pentru consultare 

şi actualizare R.N.E.P.; 
25. Inventar cu dosarele predate la arhivă; 

26. Documente ce stau la baza implementării standardelor de control 
intern/managerial; 
27. Corespondenţă cu autorităţi şi instituţii publice pe linia punerii în 

legalitate a cetăţenilor români cu acte de identitate, clarificare statut 
persoane, etc. 
 


