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Caracteristici generale ale activităţii din anul 2022 

Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi a fost înfiinţată 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 constituită 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 din întreaga țară. La Iaşi, oraş cu tradiţie în învăţământul liceal 

şi universitar, îşi stabilesc reşedinţa anual 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 de peste 610.000 de locuitori. În 

funcție de acest indicator suntem CEL MAI MARE SPCLEP DIN ROMÂNIA. 

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 situat în Iulius Mall, etajul 2. 
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Serviciul de Stare Civilă 

Principalii indicatori ai activităţii 

Tip act* 2022 2021 2020 2019 

Naștere 10.814 10.607 9.569 11.678 

Căsătorie  2.725 2.601 1.859 3.673 

Deces 5.412 6.586 5.690 5.342 

TOTAL NR. ACTE 18.951 19.794 17.118 20.693 

*sunt incluse şi actele cetăţenilor români încheiate în străinătate 

Naşteri 

În anul 2022 în municipiul Iași au fost înregistrate la maternitățile ieșene 7.507 

nașteri din care 3.811 băieți și 3.696 fete, iar 31 sunt adopţii; în 89 de cazuri cel puţin 

unul dintre părinți este cetățean strain, iar în 23, ambii părinți sunt cetățeni străini. 

Cele mai multe nașteri au fost în lunile mai (726) și septembrie (701). 

Căsătorii 

Din cele 2.725 acte de căsătorie înregistrate, 1.713 au fost încheiate la sediul 

nostru. 1.122 căsătorii au fost oficiate în zilele de sâmbătă şi duminică, iar 5 la 

Penitenciar. 

  Cele mai multe oficieri au fost în lunile iulie (295), septembrie (249) și august 

(237).  

Au fost oficiate și 65 de căsătorii între un cetățean român și unul străin                    

(24 de naționalități diferite). Cele mai multe vizează căsătorii cu cetățeni din Republica 

Moldova (26), Italia (5), Ucraina, Rusia, SUA (câte 3). 

Decese  

Din cele 5.412 acte de deces înregistrate, 89 au fost înregistrate la autorităţile 

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

înregistrate şi decesele a 19 cetăţeni străini. 

Cele mai multe decese au fost în lunile martie (512) și februarie (511), iar cele 

mai puține în iunie (370) și octombrie (385). 
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Divorțuri 

Au fost înregistrate 725 divorţuri din care 35 pe cale administrativă, 290 la 

instanţele de judecată și 400 la birourile notariale, cu 10% mai puține decât în 2021. 

Duplicate 

Pe fondul modificării legislative prin care certificatele de stare civilă plastifiate 

sunt declarate nule de drept, au fost eliberate 13.916 certificate de stare civilă 

duplicat cu 60% mai multe decât în anul 2021. 

Extrase multilingve 

Pentru cetățenii români aflați în străinătate au fost eliberate 822 extrase 

multilingve (documente ce nu necesită apostilare/supralegalizare) cu 31% mai multe 

decât în 2021. 

Ziua Familiei – 50 de ani de căsătorie 

541 de familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și au 

domiciliul în municipiul Iași au fost premiate în timpul anului 2022, cu 50% mai multe 

decât în anul anterior. 

Alţi indicatori: 

• 2.066 - răspunsuri la adrese; 

• 1.497 -  extrase de uz oficial către alte instituţii; 

• 11.998 - menţiuni operate pe marginea actelor de stare civilă; 

• 469 - anexa 9 privind menţiunile existente pe marginea actului de naştere; 

• 3.501 - anexa 24 în vederea deschiderii succesiunii; 

• 725 - solicitări desfacere căsătorie; 

• 128 - schimbări de nume pe cale administrativă; 

• 112 - declarații de recunoaștere operate; 

• 82 - convenții matrimoniale primite și operate; 

• 4.490 - e-mailuri primite și răspunsuri formulate. 
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 Serviciul de Evidenţă a Persoanelor 

Principalii indicatori ai activităţii  

Cereri înregistrate pentru: 2022 2021 2020 2019 

Cărţi identitate 66.937 55.178 47.704 58.204 

Cărţi identitate provizorii 1.800 2.049 2.539 3.676 

Vize de reşedinţă 14.078 11.045 11.481 16.845 

TOTAL 82.815 68.272 61.724 78.725 

 

În anul 2022 la SEP Iași au fost procesate 82.815 de cereri pentru eliberarea 

actului de identitate și stabilirea reședinței, în creștere cu 21% față de anul 2021. În 

același timp populaţia deservită a depășit  610.000 de locuitori.     

Cele mai multe cereri au fost procesate în lunile martie (8.958), august (7.282) și 

iulie (7.093).       

Principalele motive pentru care au fost eliberate acte de identitate au fost: 

expirarea termenului de valabilitate (35.748), schimbarea domiciliului şi a numelui, 

pierderea, furtul sau deteriorarea. 

6.277 de copii care au împlinit vârsta de 14 ani au solicitat eliberarea primului 

act de identitate. 

Prin intermediul staţiei mobile au fost efectuate 183 de deplasări fiind puse în 

legalitate 4.063 persoane. Dintre acestea 156 au fost deplasări cu stația mobilă la 

domiciliul persoanelor fizice, la cămine și centre de ocrotire, unități medicale și de 

protecție socială, penitenciar, astfel fiind puse în legalitate 523 de persoane.  

 Am efectuat 20 de deplasări cu stația mobilă în comunele arondate în scopul 

punerii în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă a locuitorilor din 

toate cele 26 de comune deservite de către DLEP Iaşi, ocazie cu care am soluționat 

3.540 de cereri.  

 Pentru punerea în legalitate a persoanelor cazate în căminele şcolare şi 

universitare am vizat peste 50 de unități, ocazie cu care am aplicat 8.556 de vize de 

stabilire a reşedinţei în municipiul Iaşi. 
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Sinteza anului 2022  

- numărul nașterilor înregistrare în municipiul Iași se păstrează la un nivel 

ridicat dar și constant în ultimii 5 ani, peste media națională; 

- zilele de weekend rămân preferate de ieșeni, peste 65% din oficierile anului 

2022 având loc sâmbăta și duminica; 

- pe fondul diminuării efectelor covid numărul deceselor a scăzut simțitor fiind 

înregistrate cu 18% mai puține decât anul anterior; 

- românii din străinătate au înțeles avantajele pe care le oferă extrasele 

multilingve (conform Convenției de la Viena) fiind eliberate cu 31% mai multe 

decât în 2021; 

- ca urmare a adoptării unor modificări legislative care stipulează nulitatea 

certificatele de stare civilă plastifiate, au fost eliberate cu 60% mai multe 

certificate de stare civilă duplicat decât în anul 2021; 

- numărul familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și au 

domiciliul în municipiul Iași a cunoscut cea mai mare creștere din ultimii 18 ani; 

- eliminarea restricțiilor privind accesul în instituțiile publice din timpul pandemiei, 

s-a reflectat masiv în activitatea de evidență a persoanelor fiind eliberate 

cu 21% mai multe acte de identitate și vize de reședință decât în 2021; 

- peste 50% dintre solicitările pentru un nou act de identitate au fost ca urmare a 

expirării termenului de valabilitate; 

- eficiența campaniei Prioritate la Identitate este întărită de majorarea 

substanțială a numărului de persoane care au obținut un nou act fără a se mai 

prezenta la sediul nostru; 

- a fost actualizat Registrul Electoral cu informațiile privind decesul 

persoanelor, punerea sub interdicție sau interzicerea dreptului de vot pentru 

anumiți cetățeni; 

- a fost asigurată permanența la oficierea căsătoriilor civile în zilele de 

sâmbătă şi duminică atât la sediul nostru cât și în locații exterioare; 

- am organizat „Ziua Familiei”, acţiune la care au participat aproximativ 1000 

de persoane şi în cadrul căreia au fost premiate familiile care au împlinit 50 de 

ani de căsătorie. 

- au fost oficiate în cadru festiv căsătoriile de Ziua Îndrăgostiților -                               

14 februarie și Dragobete - 24 februarie 
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   Serviciile noastre online sunt din ce în ce mai utilizate de către cetățeni 

indiferent că vorbim despre o programare online a căsătoriei sau pentru actul de 

identitate, audiență online pentru eliberarea în regim de urgență a actului de 

identitate, plate taxelor de la distanță sau verificarea stadiului soluționării unei 

cereri. 

Tip soluție digitală Număr 

Programare online depunere cerere act identitate 77.369 

Programare online dată și oră oficiere căsătorie civilă 1.547 

Audiențe online eliberare carte identitate 3.134 

Taxe achitate prin SMS  6.989 

 

Anul 2023 reprezintă anul marilor schimbări în activitatea de stare civilă și 

evidența persoanelor prin introducerea cărții de identitate electronice (spre finalul 

anului) și a Sistemului informatic integrat de emitere a actelor de stare civilă (luna 

septembrie), sistem ce va permite interconectarea tuturor oficiilor de stare civilă din 

România și implicit simplificarea întocmirii actelor de stare civilă. 

 

Director Executiv, 

Marius-Constantin BODOGA 

 

 


