SINTEZA ACTIVITĂŢII
SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDENŢA
PAŞAPOARTELOR SIMPLE
PE ANUL 2012
Activitatea desfasurata a avut drept scop indeplinirea urmatoarelor obiective:
 soluţionarea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice/temporare în
conformitate cu prevederile legale;
 asigurarea servirii exemplare a cetatenilor, in acest sens, termenele de eliberare fiind de 2 ore
de la depunerea cererii la pasapoartele simple temporare si 14 zile de la data depunerii cererii
pentru pasapoartele simple electronice;
 deschiderea punctului de lucru pentru preluare cereri si eliberare pasapoarte simple electronice
in mun.Oltenita cu sprijinul autoritatilor locale;
 restrangerea sau suspendarea, in baza sentintelor civile si penale emise de instantele de
judecata, a dreptului la libera circulatie a cetatenilor romani in strainatate care au fost returnati.
Realizarea si mentinerea unui climat in masura sa asigure obtinerea de performante profesionale si
servicii de calitate catre cetateni au fost posibile datorita masurile intreprinse de conducerea Institutiei
Prefectului judetului Calarasi si a serviciului, ce au vizat imbunatirea constanta a calitatii serviciilor oferite
publicului.
Cu ocazia “Zilei Paşaportului Romanesc” au fost desfăşurate activităţi specifice sub îndrumarea
conducerii Instituţiei Prefectului Judeţului Călăraşi fiind invitaţi reprezentanţii mass media şi tipărite
pliante pentru mediatizarea activităţilor serviciului şi informarea cetăţenilor. De asemenea, relaţia cu presa
a fost întreţinută de la începutul anului prin comunicarea de informaţii referitoare la activitatea Serviciului
ce au fost publicate în presa locală.
În cursul anului 2012 au fost primite un număr total de 6694 solicitări pentru eliberare de
paşapoarte simple din care 3373 solicitari pentru pasapoarte simple electronice, 3321 solicitari pentru
pasapoarte simple temporare, fiind refuzate un numar de 1 cerere.
În data de 20.09.2012, in conformitate cu Ordinul Prefectului nr.513/2012 si a Hotararii de
Guvern nr.992/2012, a fost dat în folosinţă punctul de lucru in sediul primariei municipiul Olteniţa unde
în fiecare zi de joi a săptămânii sunt desfăşurate activităţi de preluare sinteza cereri pentru emiterea de
paşapoarte simple electronice, eliberare documente de călătorie şi furnizarea de informaţii cetăţenilor care
solicită emiterea de documente de călătorie. Astfel, s-a urmarit diminuarea birocratiei si sprijinirea
cetatenilor romani care domiciliaza in alte localitati decat cele resedinta de judet, nevoiti a se deplasa in
vederea depunerii cererilor, pe distante relativ mari. Au fost preluate un numar de 44 cereri de emitere
pasapoarte simple electronice si eliberate 44 pasapoarte electronice.
Situatia se prezinta astfel:
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În anul 2012 au fost sancţionate contravenţional un număr de 67 persoane, valoarea sancţiunilor
fiind de 2010 lei.
De asemenea lucratorii serviciului au primit la ghiseele de lucru cu publicul un numar de 216
solicitari pentru eliberarea de adeverinte referitoare la limitarea exercitarii dreptului la libera circulatie a
cetatenilor romani in strainatate.
În perioada menţionată S.P.C.E.E.P.S. Călăraşi a inaintat un numar de 3 sesizări către organele de
cercetare penală cu privire la savarsirea a 3 fapte de natura penala cu ocazia desfăşurării activităţilor
specifice de emitere a paşapoartelor simple electronice/temporare.
Astfel, toate cele 3 fapte de natura penala au ca obiect savarsirea infracţiunii de „act sexual cu un
minor”, fapta prevazuta si pedepsita de art. 198 C. penal.
Cu privire la aceste fapte au fost întocmite acte premergatoare de constatare a infractiunilor si
sesizari catre organele de cercetare penala competente pentru continuarea cercetarilor.
In anul 2012 au fost primite de la autoritatile competente 300 de comunicari referitor la dispunerea
masurilor privind suspendarea exercitarii dreptului la libera circulatie a cetatenilor romani in strainatate.
In acest sens situatia se prezinta astfel:
Au fost dispuse măsuri restrictive conform C.P.P. impotriva a 427 persoane, dintre care:
- deţinători de paşapoarte: 80 (recuperate: 42; proces-verbal lipsă de la domiciliu: 18; declaratie
pierdere pasaport : 7, decedaţi : 1);
- nedeţinători de paşapoarte: 252;
- cu paşaport expirat: 95.
Urmăriţi general conform art.4931 C.pr.pen. 73 de persoane, dintre care:
- deţinători de paşapoarte: 10;
- nedeţinători de paşapoarte: 55;
- cu paşaport expirat: 8.
Au fost revocate dispoziţiile de dare în urmărire generală conform art. 4931 C.pr.pen. pentru un
numar de 81 persoane.
Urmăriţi general ca urmare a dispariţiei în împrejurări suspecte: 137.
A fost revocată urmărirea generală pentru un număr de 138 persoane dispărute în împrejurări
suspecte.
Au fost primite informări, transmise de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României
în străinătate la D.G.P. referitoare la 111 cetăţeni români arestati, 1 spitalizat si alti 9 decedati pe teritoriul
altor state, fiind efectuate demersuri pentru notificarea familiilor acestora(atunci când a fost cazul). Au
mai fost efectuate menţiuni in evidenţe, in urma adreselor primite de la IGPR – Centrul de Cooperare
Politieneasca Internationala, referitoare la iminenţa expulzarii de pe teritoriul Spaniei, Greciei si al Italiei a
28 de cetateni romani, în conformitate cu normele în vigoare privind intrarea, libera circulaţie şi rezidenţa
cetăţenilor comunitari în statele respective.
În scopul aplicării unitare a prevederilor legale privind punerea în executare a hotărârilor
judecătoreşti emise in baza art. 420, art. 421, art. 422 din Codul de procedură penală, prin care se dispune
aducerea la îndeplinire a mandatelor de arestare preventivă, a sentinţelor penale de internare în centre de
reeducare şi a ordinelor de interzicere de a părăsi ţara, respectiv localitatea, în baza protocolului încheiat
între S.I.C. din cadrul I.P.J. Călăraşi şi S.P.C.E.E.P.S. Călăraşi, au fost desfăşurate activităţi comune cu
lucratorii compartimentului urmariti sau lucratorii posturilor de politie de pe raza judetului.
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