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Capitolul I 

INTRODUCERE 

 

Cetățenia română este legătura și apartenența unei persoane fizice la statul român, iar 

cetățenii români se bucură de protecția statului român. În calitate de cetățeni ai unui stat 

membru, cetățenii români sunt și cetățeni ai Uniunii Europene (UE), având drepturile și 

obligațiile stabilite prin tratatele europene. Având în vedere consecințele juridice, economice, 

sociale și culturale ale dobândirii calității de cetățean român, precum și caracterul dinamic al 

evoluțiilor din mediul internațional privind imigrarea și integrarea cetățenilor străini, în special 

a resortisanților din afara UE, aplicarea corectă și cu celeritate a procedurilor privind cetățenia 

română constituie un obiectiv important al politicii statale, dar și al societății românești, în 

ansamblul său.  

În acest context, calitatea de instituție publică de interes național, care asigură aplicarea 

prevederilor legale privind cetățenia română, îi conferă Autorității Naționale pentru Cetățenie 

(în continuare ANC), pe lângă unicitatea rolului instituțional în această materie, responsabilități 

esențiale în procesul de acordare, redobândire, renunțare și retragere a cetățeniei române 

La peste 6 ani de la înființare, ANC este o instituţie specializată, cu o personalitate 

distinctă, cu un cadru normativ stabil și modern și cu resurse umane competitive, a cărei 

capacitate administrativă s-a consolidat în mod continuu. Performanțele obținute de la înființare 

până în prezent, dar și unele deficiențe manifestate în funcționarea instituției, în special în 

ultima perioadă, au făcut necesară realizarea unei analize aprofundate și multidimensionale a 

întregii activități de până acum, ca bază pentru stabilirea perspectivelor de continuare și 

dezvoltare a activității pe termen scurt și mediu.  

Acest bilanț de etapă a fost elaborat cu sprijinul echipei manageriale și al personalului 

Autorității; materialul are un rol informativ, dar servește și ca instrument de lucru în activitatea 

viitoare, prin integrarea în cuprinsul său a unui plan de acțiune pe termen scurt (2016) și a 

propunerii de elaborare a unei strategii de consolidare și dezvoltare instituțională pe termen 

mediu (2017-2020).  
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Capitolul 2  

ÎNFIINȚAREA ȘI CADRUL NORMATIV  

AL AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU CETĂȚENIE 

 

Secţiunea 1 

Direcția cetățenie din cadrul Ministerului Justiției 

Pornind de la necesitatea asigurării predictibilității și celerității procedurilor de acordare, 

redobândire, renunțare sau retragere a cetățeniei române, perfecționarea cadrului legislativ în 

domeniul cetățeniei s-a aflat permanent în atenția legiuitorului. Astfel, prin modificări 

succesive, a fost îmbunătățit cadrul normativ în materie, cu consecințe atât sub aspectul 

asigurării operativității și eficienței procedurilor privind cetățenia română, cât și sub aspectul 

clarificării și reglementării unor aspecte de natură să creeze dificultăți în practică.   

Până la reforma legislativă și instituțională realizată în anul 2010, dosarele de cetățenie 

erau verificate, din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, de către 

Comisia pentru cetățenie din cadrul Ministerului Justiției, entitate cu activitate permanentă 

alcătuită din personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, angajați ai 

ministerului.  În perioada respectivă, numărul membrilor Comisiei pentru cetățenie a crescut în 

mod constant, de la 5 membri în anul 2007 la 16 membri în anul 2010. Președintele Comisiei 

pentru cetățenie era directorul Direcției cetățenie, structură organizatorică în cadrul Ministerului 

Justiției, iar Secretariatul tehnic al Comisiei pentru cetățenie era asigurat de către Direcția 

cetățenie.  

 

Secţiunea 2 

Necesitatea și scopul înființării Autorității Naționale pentru Cetățenie 

Prin  OUG nr. 5 din 05.02.2010, aprobată prin Legea nr. 112/2010, a fost înființată ANC, 

instituție publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului 

Justiţiei, care a preluat atribuțiile fostei Direcții cetățenie, asigurând aplicarea procedurii legale 

de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei române. Așa cum rezultă din 

preambulul actului normativ de înființare a Autorității, scopul înființării unei instituții cu 
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competențe generale în materia cetățeniei a fost acela de a crea suportul administrativ necesar 

Comisiei pentru cetățenie, în vederea respectării termenelor legale și a eficientizării activității 

de soluționare a cererilor în materie de cetățenie. Acest aspect este reliefat și de faptul că, la 

nivelul anului 2010, Comisia pentru cetățenie soluționa cereri de redobândire a cetățeniei 

române înregistrate începând cu anul 2003, având pe rol un număr de 29.232 de cereri. 

ANC a fost creată prin reorganizarea Ministerului Justiției, personalul încadrat la Direcția 

cetățenie din cadrul ministerului, precum și posturile aferente acestuia fiind preluate de către 

ANC. 

 

Secţiunea 3 

Cadrul normativ 

Cum am arătat, ANC este o instituție publică de interes naţional, cu personalitate juridică,  

finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul acestui minister. Ca instituție cu competență 

generală în materia cetățeniei, ANC asigură aplicarea procedurii de acordare, redobândire, 

renunțare și retragere a cetățeniei române, precum și desfășurarea activității de consiliere, prin 

structurile de specialitate, cu privire la problemele în materie de cetăţenie, dar şi cu privire la 

drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de cetăţean european. 

Misiunea, organizarea şi modul de funcţionare a Autorității sunt reglementate, în 

principal, prin OUG nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale pentru Cetăţenie, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea 

cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Activitatea curentă este reglementată detaliat prin acte administrative cu caracter 

normativ (ordine cu caracter intern) emise de către ministrul justiţiei sau de președintele ANC, 

cele mai importante dintre acestea fiind Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității 

Naționale pentru Cetățenie, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 745/2014 (în 

continuare ROF) și Ordinul ministrului justiției nr. 2583/C/2013 privind aprobarea 

organigramei Autorității Naționale pentru Cetățenie. Dispoziții relevante, la care fac trimitere 

expresă unele dintre dispozițiile din Legea cetățeniei române, regăsim și în cuprinsul OUG nr. 

194/2002 privind regimul străinilor în România. 
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Altor segmente ale activităţii ANC le sunt aplicabile reglementările prevăzute în legislaţia 

specifică acestora: soluționarea petițiilor, liberul acces la informaţiile publice, prelucrarea 

datelor cu caracter personal, gestionarea informaţiilor clasificate etc..   
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Capitolul 3 

CONDUCEREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA 

 AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU CETĂȚENIE 

 

Secţiunea 1 

Conducerea Autorității Naționale pentru Cetățenie 

ANC este condusă de către un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 

vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat. Președintele și vicepreședinții sunt numiți şi 

eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru. Numirea se realizează pentru un mandat 

cu durata de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată. 

ANC dispune de autonomie decizională și funcțională, dar unele aspecte ale activității 

sunt reglementate prin ordin al ministrului justiției. Astfel, se aprobă prin ordin al ministrului 

justiției: componența Comisiei pentru cetățenie, regulamentul de organizare și funcționare, 

organigrama, statul de funcții, schimbarea sediului, precum și înființarea sau desființarea 

birourilor teritoriale ale ANC. La nivelul Ministerului Justiției, activitatea Autorității este 

coordonată de un secretar de stat.   

Președintele conduce întreaga activitate a Autorității, pe care o reprezintă în relațiile cu 

autoritățile administrației publice, cu instituțiile publice centrale și locale, cu persoanele fizice 

și juridice, române sau străine, precum și în justiție. Conform ROF, principalele atribuții ale 

președintelui ANC privesc activitatea de management, reprezentarea instituției, exercitarea 

calității de ordonator terțiar de credite, emiterea ordinelor de aprobare sau de respingere a 

cererilor formulate în materia cetățeniei, precum și emiterea actelor administrative date în 

vederea organizării executării legilor cu incidenţă în materia cetăţeniei sau care reglementează 

organizarea şi funcţionarea ANC.  

De la înființare până în prezent, ANC a fost condusă de 4 președinți, fiecare dintre aceștia 

fiind ajutat de câte un vicepreședinte, deși conform prevederilor legale puteau fi numiți doi 

vicepreședinți. Prin excepție, pentru o scurtă perioadă din anul 2014 (4 luni), conducerea ANC 

a fost asigurată de președinte ajutat de 2 vicepreședinți, un post de vicepreședinte rămânând  

vacant tot restul timpului. 
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Conform atribuțiilor legale, vicepreședinții organizează, coordonează și controlează 

activitatea ANC, pe baza delegărilor de competență date de președinte.  

Vicepreședinții reprezintă Autoritatea în raporturile cu alte instituții publice, pe baza delegărilor 

de competență și de drept de semnătură date de către președinte. De asemenea, vicepreședinții 

îndeplinesc orice alte atribuții rezultate din lege sau din dispozițiile președintelui, specifice 

domeniului de activitate.  

Echipa managerială extinsă a ANC cuprinde și următoarele două niveluri ale  

managementului de nivel mediu al instituției: 3 șefi de direcție, 6 șefi de serviciu și 4 șefi de 

birou. Aceștia au atribuții de organizare, coordonare și control (funcționale și administrative) 

cât privește activitatea structurilor organizatorice pe care le conduc. 

 

Secţiunea 2 

Organizarea Autorității Naționale pentru Cetățenie 

Organigrama, regulamentul de organizare și funcționare, precum și statul de funcții ale 

ANC se stabilesc prin ordin al ministrului justiției, ordinele relevante fiind indicate în cadrul 

unei secțiuni anterioare. Repartizarea personalului în cadrul structurilor organizatorice stabilite 

prin organigramă se aprobă prin ordin al președintelui ANC.  

Conform ROF, ANC dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de 

direcții, servicii, birouri și birouri teritoriale, după cum urmează: 

a) Direcția secretariatul tehnic al Comisiei pentru cetățenie: 

 Biroul înregistrare cereri privind cetățenia română; 

 Serviciul tehnic al Comisiei pentru cetățenie; 

 Serviciul elaborarea proiectelor de ordin ale președintelui Autorității Naționale pentru 

Cetățenie; 

 Biroul jurământ, evidențe și retragerea cetățeniei române. 

b) Direcția contencios și relații publice: 

 Serviciul consiliere și relații publice; 

 Serviciul juridic și contencios. 

c) Direcția administrativ-economică și resurse umane: 

 Serviciul financiar, contabilitate, achiziții și administrativ; 

 Biroul arhivă; 
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 Serviciul resurse umane și salarizare. 

d) Biroul comunicare și IT; 

e) Birourile teritoriale, care funcționează în următoarele localități: Iași, Cluj, Galați, Suceava 

și Timișoara. 

La acest moment, cele trei direcții și Biroul comunicare și IT sunt în subordinea directă a 

președintelui ANC, iar activitatea birourilor teritoriale este coordonată de către Biroul 

înregistrare cereri privind cetățenia română.  

Structura organizatorică a ANC este reprezentată în cadrul Anexei nr. 4. 

 

Secţiunea 3 

Funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie 

Ca instituție publică de interes național, ANC are trei funcții principale: 

a) îndeplineşte prevederile legale cu privire la acordarea, redobândirea, renunţarea şi 

retragerea cetăţeniei române; 

b) desfăşoară, prin structurile de specialitate, activitate de consiliere cu privire la problemele 

în materie de cetăţenie, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din 

calitatea de cetăţean european; 

c) propune Ministerului Justiţiei şi participă la elaborarea proiectelor de acte normative care 

vizează domeniul său de activitate. 

În cadrul ANC funcționează Comisia pentru cetățenie, entitate fără personalitate 

juridică, având ca atribuție verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru 

acordarea, redobândirea, retragerea sau renunţarea la cetăţenia română. Comisia pentru 

cetățenie are activitate permanentă și este formată din 21 de membri, personal de specialitate 

juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, angajați ai Autorității, dintre care unul are 

calitatea de președinte. Rolul Comisiei pentru cetățenie este acela de a analiza cererile de 

cetățenie depuse de solicitanți și de a propune președintelui ANC aprobarea sau, după caz, 

respingerea cererilor de acordare, redobândire, retragere sau renunțare la cetățenia română. 

Lucrările Comisiei se desfășoară în prezența a cel puțin 3 membri și sunt prezidate de 

președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta. Principiul de 

funcționare a Comisiei este cel al colegialității, ceea ce creează premisele pentru asigurarea 

calității și imparțialității deciziilor luate în cursul verificării dosarelor de cetățenie. 



11 
 

Secretariatul Comisiei pentru cetățenie și suportul administrativ necesar sunt asigurate de 

Direcția secretariatul tehnic al Comisiei pentru cetățenie, care are următoarele atribuții 

principale: 

a) ține evidența cererilor de acordare, redobândire, renunțare și retragere a cetățeniei 

române, alcătuind dosare pentru fiecare caz în parte;  

b) asigură secretariatul și condițiile necesare pentru desfășurarea activității Comisiei pentru 

cetățenie;  

c) întocmește proiectele de ordine ale președintelui ANC privind acordarea, redobândirea, 

retragerea si renunțarea la cetățenia română, precum și proiectele de ordine de respingere 

a acestor cereri;  

d) redactează certificatele de cetățenie și îndeplinește procedura de rectificare a acestora;  

e) asigura solemnitatea depunerii jurământului de credință față de România și păstrează 

evidența persoanelor care au depus jurământul de credință;  

f) comunică, la cerere, autorităților administrației publice centrale datele referitoare la 

persoanele care au dobândit, au redobândit sau au pierdut cetățenia română, potrivit legii;  

g) asigură pregătirea pentru arhivare a documentelor direcției, a certificatelor de cetățenie, 

precum și a dosarelor Comisiei pentru cetățenie și predarea lor compartimentului cu 

atribuții în păstrarea arhivei.  

În mod concret, cu titlu exemplificativ, această direcție pregătește dosarele pentru 

ședințele comisiei, aplică dispozițiile Comisiei pentru cetățenie referitoare la solicitarea de acte 

sau relații de la autoritățile publice, necesare soluționării cererilor de 

acordare/redobândire/renunțare la cetățenia română, asigură personalul necesar pentru 

îndeplinirea activității de secretar al Comisiei pentru cetățenie în cadrul ședințelor acesteia în 

care se desfășoară interviul organizat pentru verificarea condițiilor prevăzute la art. 8, alin. 

(1), lit. f) si g) din Legea nr. 21/1991. 

Cât privește cea de-a doua direcție a ANC, Direcția contencios și relații publice, aceasta  

are ca principale atribuții: 

a) informarea cu caracter general a publicului cu privire la drepturile cetățenilor români, 

inclusiv cele care decurg din calitatea de cetățean european; 

b) consilierea cetățenilor români și străini în domeniul cetățeniei; 

c) elaborarea propunerilor adresate Ministerului Justiţiei şi participarea la elaborarea 

proiectelor de acte normative care vizează domeniul de activitate al ANC; 
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d) înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate, în scris, către ANC, în materie de 

cetăţenie; 

e) avizarea pentru legalitate a tuturor actelor, precum și a proiectelor de contracte; 

f) reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor instituției în instanță și în raporturile cu 

alte persoane fizice și juridice, în toate fazele procesuale, inclusiv în caz de conciliere. 

 Direcţia administrativ-economică şi resurse umane din cadrul ANC asigură 

îndeplinirea atribuţiilor legate de elaborarea, fundamentarea şi transmiterea proiectului de buget 

către ordonatorul principal de credite, administrarea patrimoniului, realizarea activităţii de 

selecţie, administrare şi evidenţă a resurselor umane, precum şi a activităţii de formare continuă 

şi de evaluare a personalului instituţiei. 

 Biroul comunicare și IT, aflat în coordonarea directă a președintelui ANC, are atribuţii 

în asigurarea relaţiei instituţiei cu mass-media, precum și în domeniul tehnologiei informației. 

 Cum am arătat, birourile teritoriale se află în coordonarea Biroului înregistrare cereri 

privind cetățenia română din cadrul Direcției secretariatul tehnic al Comisiei pentru cetățenie și 

au ca atribuție înregistrarea cererilor de redobândire a cetățeniei române, formulate de 

persoanele care au dobândit cetățenia română prin naștere sau adopție și care au pierdut-o din 

motive neimputabile lor sau cărora le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții 

acestora până la gradul III  (art. 11 din Legea cetățeniei române). 

 Toate structurile organizatorice ale ANC cooperează în permanență pentru îndeplinirea 

atribuțiilor specifice și, în mod direct sau indirect, concură la buna desfășurare a procedurilor de 

acordare, redobândire, renunțare și retragere a cetățeniei române, realizate de către Comisia 

pentru cetățenie.  

* * * 

 Pentru înțelegerea modului de funcționare a ANC este necesară o scurtă trecere în revistă 

a modurilor de dobândire sau de pierdere a cetățeniei române, fiecare dintre acestea 

constituindu-se într-o procedură distinctă derulată de către Autoritate. În funcție de temeiurile 

juridice prevăzute de Legea nr. 21/1991, modurile de obținere a cetățeniei române sunt 

următoarele: 

1) Potrivit art. 8 din lege, cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără 

cetăţenie sau cetăţeanului străin, dacă îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut 

pe acest teritoriu, domiciliază în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel puţin 
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8 ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel 

puţin 5 ani de la data căsătoriei; 

b) dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate față de statul român, nu 

întreprinde sau sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale și 

declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acțiuni; 

c) a împlinit vârsta de 18 ani; 

d) are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă, în condițiile 

stabilite de legislația privind regimul străinilor în România; 

e) este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate 

pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român; 

f) cunoaște limba română și posedă cunoștințe elementare de cultură și civilizație 

românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viața socială; 

g) cunoaşte prevederile Constituţiei României şi imnul naţional. 

2) Potrivit art. 8
1
, cetățenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau 

cetăţeanului străin care a contribuit în mod deosebit la protejarea şi promovarea culturii, 

civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, cu posibilitatea stabilirii domiciliului în ţară sau cu 

menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8, alin. (1), 

lit. b), c) şi e) din lege. 

3) Conform art. 8
2
, cetăţenia română poate fi acordată, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau 

cetăţeanului străin, care poate contribui în mod semnificativ la promovarea imaginii 

României prin performanţe deosebite în domeniul sportului, cu posibilitatea stabilirii 

domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă sunt întrunite 

următoarele condiţii: 

a) solicitantul va reprezenta România în loturile naţionale, în conformitate cu 

reglementările statutare ale federaţiei sportive internaţionale la care România este 

afiliată; 

b)  solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8, alin. (1), lit. b), c) şi e) şi îşi 

exprimă ataşamentul faţă de România şi faţă de sistemul de valori specific societăţii 

româneşti. 

4) Conform ipotezei reglementate de art. 10, cetăţenia română se poate acorda şi persoanelor 

care au pierdut această cetăţenie, precum şi descendenţilor acestora până la gradul II, 

inclusiv, şi care cer redobândirea ei, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea 
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domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc în mod 

corespunzător condiţiile prevăzute la art. 8, alin. (1), lit. b)-e). 

5) În temeiul art. 11 din lege, persoanele care au fost cetăţeni români, dar au pierdut 

cetăţenia română din motive neimputabile lor sau cărora această cetăţenie le-a fost 

ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III, la cerere, pot 

redobândi sau li se poate acorda cetăţenia română, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei 

străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă 

îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8, alin. (1), lit. b), c) şi e). 

* * * 

 Legea nr. 21/1991, reglementează următoarele moduri de pierdere a cetățeniei române: 

1) Retragerea cetățeniei române persoanelor care nu au dobândit-o prin naștere, în situația în 

care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege (art. 25 din lege). 

2) Aprobarea, pentru motive temeinice, a renunţării la cetăţenia română persoanei care a 

împlinit vârsta de 18 ani şi care îndeplinește condițiile prevăzute de lege (art. 27): 

a) nu este învinuită sau inculpată într-o cauză penală ori nu are de executat o pedeapsă 

penală; 

b) nu este urmărită pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din ţară sau, având 

astfel de debite, le achită ori prezintă garanţii corespunzătoare pentru achitarea lor; 

c) a dobândit ori a solicitat şi are asigurarea că va dobândi o altă cetăţenie. 

3) Alte cazuri de pierdere, de drept, a cetățeniei române reglementate de lege, care nu 

presupun derularea unor proceduri de către ANC, sunt următoarele:  

a) situația copilului minor, cetăţean român, adoptat de un cetăţean străin, care pierde 

cetăţenia română, dacă, la cererea adoptatorului, dobândeşte cetăţenia acestuia în 

condiţiile prevăzute de legea străină; 

b) situația copilului găsit, care pierde cetățenia română, dacă până la împlinirea vârstei de 

18 ani i s-a stabilit filiaţia faţă de ambii părinţi, iar aceştia sunt cetăţeni străini. 

* * * 

 În concret, procedura de soluționare a unei cereri de acordare, redobândire sau renunțare 

la cetățenia română debutează cu înregistrarea acesteia, însoțită de actele care dovedesc 

îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege (dosarul de cetățenie). În funcție de temeiul solicitării, 

(acordare, redobândire sau renunțare), dosarul poate fi depus la sediul ANC (pentru solicitările 

de acordare, redobândire sau renunțare la cetățenia română), la misiunile diplomatice sau la 
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oficiile consulare ale României (pentru solicitările de redobândire sau renunțare la cetățenia 

română) sau la birourile teritoriale ale ANC (doar pentru solicitările de redobândire a cetățeniei 

române). În cazul în care cererile au fost depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile 

consulare ale României în străinătate, acestea primesc doar un număr de evidență alocat de 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și sunt transmise de îndată Comisiei pentru cetățenie, 

înregistrându-se în evidențele ANC ca dosare de cetățenie. 

 Birourile teritoriale au fost înființate în anul 2010, prin ordin al ministrului justiției, în 

scopul facilitării posibilității de depunere a dosarelor de către solicitanții de redobândire a 

cetățeniei române, în orașele Cluj, Galați, Iași, Suceava și Timișoara. Cum am arătat, activitatea 

Biroului teritorial Cluj al ANC a fost suspendată în anul 2011, ca urmare a reducerii activității 

și a  lipsei de personal.  

 În următoarea etapă derulată în cadrul procedurii administrative de soluționare a cererilor 

de cetățenie, președintele Comisiei pentru cetățenie, prin rezoluție, solicită relații de la orice 

autorităţi, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. Relațiile sunt obținute fie în 

mod direct, prin verificarea bazelor de date la care personalul ANC are acces pe bază de 

protocoale de colaborare, fie în urma solicitării acestora prin adresă scrisă, de la celelalte 

autorități publice.   

 Concomitent cu solicitarea de relații de la alte autorități, președintele Comisiei pentru 

cetățenie, stabilește, prin rezoluție, primul termen la care Comisia va verifica îndeplinirea 

condiţiilor necesare acordării sau redobândirii cetăţeniei române. În cazul cererilor de 

redobândire a cetățeniei române formulate în temeiul art. 11 din Legea cetățeniei române
1
, se 

prevede obligația stabilirii primului termen în cel mult 5 luni de la înregistrarea cererii. Deși nu 

există această obligație legală și în cazul celorlalte moduri de obținere și de renunțare la 

cetățenia română, în practica Comisiei pentru cetățenie, primul termen este stabilit în limita a 5 

luni pentru toate cererile de cetățenie. 

  Planificarea activității în cadrul Comisiei pentru cetățenie este realizată de către 

președintele acesteia, care repartizează, săptămânal, liste (pachete) alcătuite, de regulă, din câte 

50 de dosare. De obicei, comisia lucrează în complete formate din 3 membri, fiecare dintre 

                                                           
1
 Potrivit prevederilor art. 11, alin. (1) din Legea nr. 21/1991, persoanele care au fost cetăţeni români, dar au 

pierdut cetăţenia română din motive neimputabile lor sau cărora această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, 

precum şi descendenţii acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetăţenia română, 

cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, 

dacă îndeplinesc condiţiile legale.  
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membri analizând, în mod succesiv, fiecare dosar în parte. În urma verificării îndeplinirii 

condițiilor prevăzute de lege, Comisia emite, prin rezoluție, propunerea de aprobare sau, după 

caz, de respingere a cererii de cetățenie sau acordă un termen intermediar, în situația în care 

constată că se impune completarea dosarului, de către petent sau din oficiu, cu documentele 

necesare soluționării cererii. În cazul unui număr mic de dosare, Comisia pentru cetățenie 

dispune soluția clasării, întrucât, potrivit relațiilor primite de la autorități, solicitantul este deja 

cetățean român. 

 Propunerile Comisiei sunt operate în baza de date de către personalul Serviciului tehnic al 

Comisiei pentru cetățenie și sunt transmise Serviciului elaborarea proiectelor de ordin ale 

președintelui ANC, pentru întocmirea proiectelor de ordin ce urmează a fi supuse aprobării 

președintelui Autorității. Aprobarea sau respingerea prin ordin a cererilor de acordare, 

redobândire sau renunțare la cetățenia română este singura atribuție care, potrivit legii, nu poate 

fi delegată de către președintele Autorității.    

 După aprobarea ordinului de către președintele ANC, în termen de 3 zile de la emiterea 

acestuia, solicitantul este înștiințat, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu 

privire la aprobarea sau, după caz, respingerea cererii de cetățenie depuse. 

 Ultima etapă a procedurii de soluționare a cererii de acordare sau redobândire a cetățeniei 

române o constituie depunerea jurământului de credință față de România. Cetățenii străini și 

apatrizii care solicită acordarea sau redobândirea cetățeniei române depun jurământul de 

credință față de România în fața ministrului justiției sau a președintelui ANC ori a unuia dintre 

cei doi vicepreședinți, delegat în acest sens. O mențiune se impune a fi făcută cu privire la 

persoanele care solicită redobândirea cetățeniei române și care pot opta pentru menținerea 

domiciliului în străinătate sau pentru stabilirea domiciliului în România. În primul caz, 

persoanele depun jurământul de credință în fața șefului misiunii diplomatice sau al oficiului 

consular al României din țara unde domiciliază, iar în cea de-a doua situație depun jurământul 

de credință în fața ministrului justiției sau a președintelui ANC ori a unuia dintre cei doi 

vicepreședinți. 

 O procedură aparte o reprezintă soluționarea sesizărilor de retragere a cetățeniei române. 

Conform legii, orice persoană sau autoritate care are cunoștință de existența vreunui motiv de 

retragere a cetățeniei române, poate formula o sesizare către Comisia pentru cetățenie; Legea 

nr. 21/1991 nu prevede, însă, posibilitatea retragerii cetățeniei române dobândită prin naștere. 
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Procedura de soluționare a sesizării de retragere a cetățeniei române este prezentată detaliat în 

legea cetățeniei române și cuprinde următoarele etape: 

a) stabilirea, prin rezoluţie, de către președintele Comisiei pentru cetățenie, a termenului la 

care se va dezbate sesizarea de retragere; totodată,  dispune solicitarea punctului de 

vedere al autorităţilor competente, cu privire la îndeplinirea condiţiilor legale privind 

retragerea cetăţeniei, invitarea persoanei care a formulat sesizarea şi a oricărei alte 

persoane, precum și citarea persoanei în cauză; 

b) verificarea de către Comisia pentru cetățenie a îndeplinirii condiţiilor necesare retragerii 

cetăţeniei române; 

c) formularea propunerii de către Comisia  pentru cetățenie și înaintarea acesteia 

președintelui ANC; 

d) emiterea, de către președintele ANC, a ordinului de retragere a cetăţeniei române, când 

sunt îndeplinite condițiile legale, respectiv a ordinului de respingere a sesizării de 

retragere a cetăţeniei, în cazul în care nu sunt neîndeplinite condiţiile prevăzute de lege. 
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Capitolul 4 

          RESURSELE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIARE 

ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU CETĂȚENIE 

 

Secţiunea 1 

Resursele umane 

Conform legii, numărul maxim de posturi, stabilit la data înființării ANC, a fost de  126, o 

parte a posturilor fiind ocupată, la momentul respectiv, prin preluarea personalului încadrat la 

fosta Direcție cetățenie, prin transferul de personal din cadrul Ministerului Justiției, prin 

detașarea de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și al MAE, precum și 

prin organizarea unor concursuri de recrutare. La acest moment, în cadrul ANC își desfășoară 

activitatea următoarele categorii de personal: personal de specialitate juridică asimilat 

judecătorilor şi procurorilor, funcționari publici și personal contractual. 

Prin acte normative succesive numărul maxim de posturi a fost redus, acesta fiind în 

prezent de 107 posturi; din punct de vedere dimensional, ANC este o instituție de mărime 

medie, din cele 107 posturi, fiind ocupate 81 - 28 personal de specialitate juridică asimilat 

judecătorilor și procurorilor, 43 posturi de funcționar public, 9 posturi de personal contractual și 

postul de președinte al ANC. Evoluția cronologică, de la înființare până în prezent, a numărului 

maxim de posturi prevăzut de lege și a numărului de angajați ai ANC este prezentată în graficul 

următor:  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

111 98 93 89 80 79 81 

126 126 126 115 115 107 107 

Evoluția numărului de posturi și de angajați  
2010 - 2016 

Numărul de angajați Numărul maxim de posturi
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Se observă că atât numărul maxim de posturi, cât și cel al persoanelor angajate au scăzut 

continuu, cu toate că volumul de activitate a rămas, în linii generale, același de-a lungul 

timpului. Astfel, gradul de ocupare a posturilor a scăzut de la 88% în anul 2010 la 76% în 

prezent, iar numărul angajaților a scăzut cu 27%  (de la 111 în 2010 la 81 în 2016).  

 

În prezent, din totalul de 107 posturi prevăzute în statul de funcții, 16 sunt posturi de 

conducere (din care 12 ocupate) și 91 posturi de execuție (din care 69 ocupate). Situația 

detaliată a ocupării posturilor, pe categorii profesionale, este următoarea: 

Categoria profesională Nr. total de posturi, 

din care: 

Ocupate Vacante Vacante 

temporar 

Funcții de demnitate publică 3 1 2 - 

Personal de specialitate juridică 

asimilat judecătorilor și procurorilor  
39 28 4 7 

Funcționari publici 49 43 5 1 

Personal contractual 16 9 6 1 

TOTAL 107 81 17 9 

 

Dată fiind scăderea continuă a numărului de angajați au fost identificate și implementate 

măsuri care au vizat profesionalizarea și specializarea personalului, prin perfecționarea continuă 

a pregătirii profesionale, precum și asigurarea stabilității pe posturi și recrutarea de noi angajați. 

Cu toate acestea, trebuie precizat că, încă de la înființarea ANC, au fost organizate doar 

concursuri de recrutare a funcționarilor publici și a personalului contractual. Nu au fost 

organizate, de la operaționalizarea ANC, concursuri de recrutare a personalului de specialitate 

juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, deși numărul acestuia s-a micșorat considerabil, 

iar conform art. 14 din Legea nr. 21/1991, Comisia pentru cetățenie este formată, în mod 

Posturi 
ocupate 

76% 

Posturi libere 
24% 

Proporția posturi ocupate/posturi vacante  
2016 
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exclusiv, din personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor. Problemele 

privind managementul resurselor umane privesc și alte aspecte: alocarea neechilibrată a 

personalului între compartimente, plecarea funcționarilor publici cu statut special
2
, dispunerea 

transferului sau a detașării la alte instituții etc..  

Pe de altă parte, însă, resursele umane reprezintă ”capitalul” cel mai de preț al ANC; 

oamenii sunt cei care au contribuit în mod esențial la performanța instituției, având, în 

continuare, potențialul cel mai mare de dezvoltare. Componența echipei actuale a ANC este 

prezentată în Anexa nr. 6 la prezenta analiză. 

 

Secţiunea 2 

 Bugetul și resursele materiale 

La fel ca cele mai multe dintre instituțiile publice, ANC are un buget de cheltuieli,  fiind-i 

alocate anual resursele necesare pentru desfășurarea activității. Președintele ANC este 

ordonator terțiar de credite, ordonator principal fiind ministrul justiției.  

Statistic, situația fondurilor alocate anual de la bugetul de stat, de la înființarea ANC până 

în prezent, este reprezentată în graficul următor
3
: 

 
                                                           
2
 Potrivit art. II din Legea nr. 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG nr. 5/2010, posturile de 

funcţionar public cu statut special, reglementat de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu 

statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, existente în cadrul ANC la data intrării în vigoare a 

legii, precum şi personalul care ocupă aceste posturi s-au transferat la Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

sau, după caz, la Ministerul Justiţiei, în funcţie de necesităţi. 
3
  Bugetul aferent anului 2010 a avut o valoare mai mică deoarece, conform OUG nr. 5/2010, ANC a fost înființată 

în luna februarie 2010, iar cheltuielile aferente anului 2010 au fost alocate direct din bugetul Ministerului Justiției 

sau din alte surse bugetare, precum și prin preluarea unor resurse materiale din dotarea fostei Direcții pentru 

cetățenie din cadrul Ministerului Justiției.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BUGET 4614 9695 9606 9684 9936 9389 10291
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Evoluția bugetului  
2010 - 2015 
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Pentru anul în curs, Autorității i-au fost aprobate fonduri bugetare în sumă totală de 

10.291.000 lei, defalcate pe titluri de cheltuieli, după cum urmează:  

 

Titlul Suma alocată (lei) 

Titlul I  Cheltuieli de personal 8.175.000 

Titlul II Bunuri și servicii 2.016.000 

Titlul XII Active nefinanciare 100.000 

TOTAL 10.291.000 

 

Structura procentuală, pe titluri de cheltuieli, a bugetului pe anul 2016 este următoarea: 

 

 

Se constată, la fel ca în cazul altor instituții publice, ponderea relativ mare a cheltuielilor 

de personal în totalul cheltuielilor. Structura detaliată, pe categorii de cheltuieli (titluri, articole 

și alineate) a bugetului ANC, în perioada 2010-2016, este prezentată în cadrul Anexei nr. 5 la 

prezenta analiză. 

Încă din cursul anului 2010, ANC își desfășoară activitatea în sediul, care este comun cu 

cel al Prefecturii Ilfov, situat în București, str. Smârdan, nr. 3, sector 3, sediu aflat în 

administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS). 

Suprafața din clădire ocupată de ANC este de 2005 m
2
, fiind alcătuită din 54 încăperi și o sală 

de festivități, în care se desfășoară ceremoniile de depunere a jurământului de credință față de 

România. Având în vedere creșterea substanțială a volumului de activitate din ultimii ani, 

79% 

20% 1% 

Structura bugetului 2016 

Cheltuieli de personal

Bunuri și servicii 

Active nefinanciare
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spațiile disponibile au devenit insuficiente, în special din perspectiva asigurării arhivării 

documentelor create (dosarele de cetățenie). 

  ANC dispune de birotica şi de mobilierul necesare, de aparatură de telecomunicaţii, 

precum și de două autoturisme funcţionale, dar sunt necesare completarea și înnoirea unora 

dintre aceste  dotări, care sunt uzate fizic şi moral.  

De asemenea, instituția dispune de un sistem informatic care facilitează accesul on-line al 

personalului, atât la registratura instituției, cât și la baza de date privind dosarele de cetățenie 

gestionate.  
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Capitolul 5 

ACTIVITATEA 

 AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU CETĂȚENIE 

 

Secţiunea 1 

Aspecte generale privind activitatea 

 În cadrul acestui capitol vor fi prezentate, în mod sintetic și comparativ, aspectele de 

ordin cantitativ și calitativ ale activității desfășurată de ANC de la înființare până în prezent 

(perioada 2010-2015). Datele statistice sunt prezentate pe ani, precum și pe categorii de 

activități și pe structuri organizatorice, conform principalilor indicatori cantitativi, de 

operativitate și calitativi care se regăsesc în rapoartele de activitate întocmite anual de 

Autoritate sau în alte documente statistice.  

 Mențiunile care vor fi făcute în prezentul capitol au ca scop exclusiv facilitarea înțelegerii 

semnificației și dinamicii datelor statistice prezentate, urmând ca aspectele pozitive sau 

negative identificate să fie expuse în cadrul capitolului următor, împreună cu măsurile de 

îmbunătățire a activității.   

 

Secţiunea 2 

Volumul activității  

 

 Activitatea desfășurată de Comisia pentru cetățenie reprezintă nucleul întregii activități 

instituționale a ANC, iar principalul indicator cantitativ ce reflectă această activitate îl 

constituie numărul cererilor verificate de către Comisia pentru cetățenie, din perspectiva 

îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor cerute de lege pentru dobândirea, redobândirea sau 

renunțarea la cetățenia română (numărul de dosare verificate). La rândul său, acest indicator se 

reflectă în numărul final al persoanelor cărora, după caz, le-au fost aprobate sau respinse 

cererile formulate în materia cetățeniei române. 

 De la înființare până în anul 2015, în cadrul ANC a fost înregistrat, în mod direct sau prin 

misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, un număr total de 445.146 

cereri (dosare) de cetățenie, la care se adaugă cele 36.653 dosare preluate de la fosta Direcție 

cetățenie din cadrul Ministerului Justiției, rezultând un număr total de 481.799 dosare. Datele 

statistice pentru perioada 2010-2015 privind aceste cereri, defalcate pe ani și pe temeiurile 
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juridice de obținere/renunțare/retragere a cetățeniei române, prevăzute de Legea nr. 21/1991, 

sunt prezentate în Anexa nr. 2 la prezenta analiză.  

 În aceeași perioadă au fost analizate, de către Comisia pentru cetățenie, 406.889 dosare de 

cetățenie, reprezentând un procent de 84% din numărul dosarelor înregistrate. 

 

 

 

 Dinamica dosarelor analizate de către Comisia pentru cetățenie, în perioada 2010-2015 

(cereri aprobate, respinse sau clasate ori dosare în care s-a acordat termen) este prezentată în 

graficul următor: 

 

  

Evoluția dosarelor analizate de Comisia pentru cetățenie 2010 - 2015 

  

84% 

16% 

Structura dosarelor analizate de Comisia pentru cetățenie  
2010 - 2015 

Dosare analizate

Dosare în curs de analiză

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

57349 

72384 76178 79680 
70947 

50351 



25 
 

 Indicatorii cantitativi care ar putea influența în mod direct numărul de dosare analizate 

constau în numărul dosarelor înregistrate (intrate) și în numărul angajaților ANC în fiecare 

dintre anii de referință. Situația agregată, sub formă de tabel, a evoluției celor trei tipuri de 

indicatori cantitativi menționați, în perioada 2010 -2015, este următoarea: 

 

Anul Numărul  

angajaților 

Numărul  

dosarelor înregistrate 

Numărul  

dosarelor analizate 

2010 111 96.695
4
 57.349 

2011 98 102.719 72.384 

2012 89 89.033 76.178 

2013 80 53.181 79.680 

2014 79 21.987 70.947 

2015 76 81.531 50.351 

TOTAL 445.146 406.889 

  

 Graficele având ca obiect analiza comparativă a numărului dosarelor verificate de 

Comisie, în raport cu fiecare dintre ceilalți doi indicatori corelativi menționați mai sus (dosarele 

înregistrate și numărul de personal), au următoarea formă: 

 

Prezentarea comparativă a numărului dosarelor înregistrate/analizate 2010 - 2015 

 

                                                           
4
 În tabel nu sunt inserate cele 36.653 dosare preluate de la fosta Direcție cetățenie din cadrul Ministerului Justiției, 

ci doar dosarele înregistrate în cadrul ANC, de la înființarea instituției. 
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                    Evoluția numărului de dosare analizate în raport de numărul de personal 2010 - 20155
 

 Datele statistice de mai sus arată că atât numărul dosarelor înregistrate, cât și cel al 

dosarelor analizate de către Comisie au cunoscut fluctuații mari de la an la an, fără a exista o 

legătură de directă proporționalitate între acestea. Numărul cererilor (dosarelor) înregistrate a 

cunoscut o scădere continuă în perioada 2010-2014, crescând apoi în mod semnificativ în anul 

2015 (de 3,7 ori), de la 21.987 dosare în 2014 la 81.531 dosare în 2015. La rândul său, numărul 

dosarelor analizate de Comisia pentru cetățenie a crescut constant în perioada 2010-2013, după 

care a scăzut în următorii doi ani.  

 În anul 2015 s-a înregistrat cel mai mic număr de dosare de cetățenie analizate, de la 

înființarea ANC, în condițiile în care numărul cererilor înregistrate a cunoscut un reviriment 

substanțial (81.531 dosare înregistrate/50.351 dosare analizate). O astfel de disproporție între 

numărul de dosare intrate/analizate este de natură să mărească stocul de dosare aflat pe rolul 

Comisiei pentru cetățenie, cu consecința directă a scăderii operativității analizei acestor dosare.  

 O altă concluzie statistică este aceea că nu există o legătură directă nici între numărul de 

angajați și numărul dosarelor analizate; spre exemplu, în anul de vârf al activității, 2013, 80 

angajați au procesat/analizat un număr de 79.680 dosare de cetățenie, în timp ce un număr 

aproximativ egal de angajați (76) au procesat în anul 2015, anul cu cel mai mic volum de 

activitate din istoria ANC, un număr de 50.351 dosare (mai mic de aproape 1,6 ori). 

                                                           
5
 Având în vedere diferența dintre valorile absolute ale celor două serii de date, pentru sugestivitatea reprezentării 

grafice, numărul de angajați corespunzător fiecăruia dintre anii de referință a fost multiplicat, cu același  ordin de 

mărime. 
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 Având în vedere datele statistice de mai sus și modul de corelare a indicatorilor concluzia 

este aceea că numărul dosarelor analizate în fiecare an nu este influențat în mod direct și 

determinant nici de numărul dosarelor nou intrate și nici de fluctuațiile (nesemnificative) ale 

personalului
6
. Totuși, pe termen lung, scăderea considerabilă a personalului Autorității este de 

natură să influențeze în mod negativ rezultatele activității, chiar dacă această scădere în termeni 

absoluți a fost compensată prin profesionalizarea și prin creșterea efortului personalului rămas 

(de la înființarea ANC până în prezent numărul personalului angajat a scăzut cu aproape 27%).  

 Concluzia este aceea că performanțele anuale ale personalului ANC sunt în strânsă 

legătură nu cu factorii cantitativi menționați, ci cu cei de natură calitativă, impuși de 

managementul instituției, cum ar fi planificarea, organizarea și coordonarea muncii, motivarea 

personalului și menținerea unui mediu și a unor condiții de muncă adecvate. 

 În perioada 2010-2015, ANC a aprobat, prin ordin al președintelui Autorității, dobândirea 

sau renunțarea la cetățenia română a unui număr total de 403.745 persoane și a respins cererile 

formulate de alte 5.593 persoane, situația defalcată pe ani fiind următoarea:   

 

Anul Numărul de cereri aprobate 

 prin ordin al președintelui ANC 

Numărul de cereri respinse  

prin ordin al președintelui ANC 

2010 46.975 118 

2011 87.067 815 

2012 77.267 762 

2013 69.072 918 

2014 68.059 2.122 

2015 55.305 858 

TOTAL 403.745 5.593 

 

 Situația detaliată privind aprobarea sau respingerea, prin ordin al președintelui ANC, a 

cererilor în materie de cetățenie, defalcată pe ani și pe temeiurile juridice din Legea nr. 

21/1991, în perioada 2010-2015, este prezentată în Anexa nr. 3.  

                                                           
6
 Fluxurile de înregistrare a dosarelor în evidențele ANC și, respectiv, de procesare/analiză  a acestora în  cadrul 

Comisiei pentru cetățenie sunt separate, fiind gestionate de structuri organizatorice diferite. Un aflux de noi cereri 

de cetățenie este, însă, de natură să producă o temporizare a analizei dosarelor aflate pe rolul Comisiei, fiind 

necesar un efort suplimentar pentru punerea pe rol a cererilor noi, unii dintre membrii Comisiei pentru cetățenie, 

care analizează dosarele, având și atribuții legate de secretariatul tehnic al Comisiei.  
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 Cererile respinse în materie de cetățenie reprezintă un procent relativ scăzut, de 1,41% 

din totalul cererilor. 

 

 

Cel de-al doilea mare sector de activitate al ANC este cel al consilierii în materie de 

cetățenie, în care se include soluționarea petițiilor, activitate susținută de Direcția contencios și 

relații publice. Astfel, în perioada 2011-2015, Serviciul consiliere și relații publice a soluționat 

un număr total de 121.032 petiții adresate de către persoane fizice sau juridice, cele mai multe 

dintre acestea având ca obiect solicitarea de relații privind stadiul verificării dosarelor de 

cetățenie. 

Dinamica volumului de petiții soluționate de-a lungul perioadei 2011-2015, pentru care 

sunt disponibile date statistice, este următoarea: 

Anul Numărul de petiții soluționate 

2011 37.065 

2012 31.328 

2013 24.378 

2014 16.390 

2015 11.871 

TOTAL 121.032 

 

Reprezentarea grafică a dinamicii numărului de petiții soluționate în perioada 2011-2015 

este următoarea:  

 

98,59% 

1,41% 

Structura cererilor admise/respinse în materia cetățeniei române 
2010 - 2015 

Cereri aprobate
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Se constată diminuarea constantă a numărului de petiții soluționate de la an la an; 

principala cauză a acestei scăderi constă în scăderea corespunzătoare a numărului de petiții 

adresate Autorității, ca urmare a creșterii operativității soluționării dosarelor de cetățenie și a 

măririi transparenței activității, în special prin comunicarea informațiilor legate de stadiul 

procedurii de soluționare a cererilor în materie de cetățenie și, ulterior, prin postarea pe pagina 

web a datelor esențiale privind procesul de verificare a cererilor în materie de cetățenie.  

Activitatea juridică și de contencios reprezintă cel de-al doilea mare tip de activitate 

desfășurată de către Direcția contencios și relații publice. Astfel, în perioada 2010-2015, 

Serviciul juridic și contencios a asigurat activitatea de reprezentare în fața instanțelor de 

judecată (de contencios administrativ) într-un număr de 3.921 de dosare. Situația acestora, 

defalcată pe ani, prin raportare la numărul de dosare analizate de Comisia pentru cetățenie, este 

următoarea:  

Anul Numărul dosarelor analizate 

de Comisia pentru cetățenie 

Numărul cererilor formulate 

în fața instanțelor 

2010 57.349 950 

2011 72.384 1.045 

2012 76.178 823 

2013 79.680 366 

2014 70.947 332 

2015 50.351 405 

TOTAL 406.889 3.921 

 

Numărul dosarelor în legătură cu care au fost formulate cereri în fața instanțelor de 

judecată reprezintă un procent mai mic de 1% (0,96%) din numărul total al dosarelor analizate, 

2011 2012 2013 2014 2015

37065 
31328 

24378 

16390 
11871 
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ceea ce denotă că activitatea Comisiei pentru cetățenie a respectat în foarte mare măsură 

prevederile legale privind termenele și procedura de lucru, propunerile acesteia bucurându-se 

de încrederea persoanelor vizate.   

 

 

 

Secţiunea 3 

Operativitatea și calitatea activității 

 Unul dintre scopurile înființării ANC a constat în asigurarea respectării, de către Comisia 

pentru cetățenie, a termenelor legale pentru soluționarea cererilor în materie de cetățenie și, 

evitarea, în acest mod, a litigiilor juridice cauzate de eventuala depășire a  acestora. Termenul 

esențial prevăzut de lege și care trebuie respectat de ANC este cel de 5 luni stabilit de art. 16, 

alin. (2), lit. c) din Legea nr. 21/1991. Potrivit acestui text, președintele Comisiei pentru 

cetățenie dispune, prin rezoluție, fixarea primului termen, la care Comisia va verifica 

îndeplinirea condițiilor necesare acordării sau redobândirii cetățeniei române potrivit art. 11 din 

lege, la cel mult 5 luni de la data înregistrării cererii. Deși termenul de 5 luni este respectat, în 

unele cazuri acesta a avut un caracter formal, întrucât la acest termen nu a putut fi soluționat 

dosarul, ci doar verificate actele din dosar. Prin urmare, vor fi dispuse măsuri pentru 

eficientizarea activității Comisiei pentru cetățenie, astfel încât, în cele mai multe cazuri, analiza 

cererilor să se realizeze în mod efectiv la primul termen.  

 Conform procedurilor de lucru ale Comisiei, în cadrul activității de soluționare a cererilor 

de acordare sau de redobândire a cetățeniei române pot fi identificate două mari etape: prima 

etapă, de la momentul înregistrării cererii până la primul termen fixat pe rolul Comisiei pentru 

Cetățenie și o a doua etapă, care este mai scurtă, de la emiterea avizului Comisiei până la 

99% 

1% 
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 în fața instanțelor de judecată 

Dosare analizate de 
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emiterea, de către președintele ANC, a ordinului de aprobare/respingere a cererii. Pentru unele 

dintre dosarele de cetățenie, între cele două etape, pot fi dispuse de către Comisie termene 

intermediare pentru completarea dosarului cu documentele necesare analizei sau pentru 

completarea relațiilor obținute de la alte autorități publice, conform legii.  

 Situația operativității soluționării cererilor formulate în materie de cetățenie, cu indicarea 

timpului mediu necesar pentru parcurgerea procedurii, în perioada 2010-2015, este următoarea:   

Anul 

înregistrării cererii 

Timpul mediu 

de la înregistrare până la soluționarea cererii
7
 

 

2010 15 luni 

2011 12 luni 

2012 19 luni 

2013 19 luni 

2014 15 luni  

2015 10 luni 

TIMPUL MEDIU TOTAL 15 luni 

  

 În linii generale, se constată scăderea termenului mediu de soluționare a cererilor de 

cetățenie, însă sunt necesare, în continuare, eforturi susținute pentru a micșora această perioadă 

până la 7-8 luni. De altfel, cele mai multe nemulțumiri exprimate de beneficiari, prin diferite 

canale de comunicare, sunt legate tocmai de acest aspect, motiv pentru care scăderea timpului 

mediu de soluționare a cererilor de cetățenie rămâne un obiectiv esențial al actualei conduceri. 

Și în perioada scursă din anul 2016 timpul mediu de soluționare se menține în limita a circa 10 

luni de la înregistrarea cererilor. 

 Un alt termen legal este cel prevăzut de art. 8 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea 

activității de soluționare a petițiilor și se referă la obligația ANC de a comunica petiționarului 

răspunsul la petiția adresată Autorității, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia. 

Având în vedere numărul mare de petiții adresate ANC în perioada 2010-2015 și posibilitățile 

tehnice limitate ale sistemului informatic, nu s-a putut realiza o situație statistică cu timpul 

mediu anual de soluționare a petițiilor. Facem, totuși, precizarea că, în cea mai mare măsură, 

                                                           
7
 Valori obținute prin rotunjirea cifrelor privind durata medie a soluționării cererilor, exprimată în zile. 
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termenul de 30 zile pentru comunicarea răspunsului este respectat, existând doar situații izolate 

în care acesta a fost depășit
8
, care au fost cauzate, în general, de împrejurări obiective.  

 Principalul indicator al calității activității Comisiei pentru cetățenie și a ANC în 

ansamblul său îl constituie numărul cererilor de chemare în judecată formulate la instanțele de 

contencios administrativ, precum și numărul dosarelor în care instanțele au dispus, prin hotărâri 

definitive, admiterea cererilor formulate de către solicitanții de cetățenie și obligarea ANC la 

plata cheltuielilor de judecată. Situația dosarelor în care instanțele de contencios administrativ 

au admis cererile ți au obligat ANC la plata cheltuielilor de judecată, prin raportare la numărul 

total al dosarelor (cererilor) soluționate de instanțe, pentru perioada 2010-2015, este expusă în 

următorul tabel:  

Anul 

introducerii 

cererilor  

Numărul dosarelor 

soluționate de 

instanțe 

Numărul dosarelor 

 în care s-au admis cererile și 

s-a dispus plata cheltuielilor 

de judecată 

Cuantumul  

cheltuielilor de judecată 

2010 950 26 24.092, 9 lei; 250 euro 

2011 1.045 20 1.5247,9 lei 

2012 823 6 6.157,96 lei 

2013 366 2 62,75 lei 

2014 332 10 1.458 lei 

2015 405 27 1.400 lei 

TOTAL 3.921 91 48.419,51 lei; 250 euro 

 

 Așa cum rezultă din cuprinsul tabelului, din totalul de 3.921 dosare soluționate de 

instanțele de judecată, au fost admise cererile formulate de către solicitanții de cetățenie și s-a 

dispus plata cheltuielilor de judecată într-un număr de doar 91 dosare, reprezentând 2,35% din 

numărul total al cererilor de chemare în judecată în care ANC a avut calitatea de parte și 0,02% 

din numărul total al dosarelor analizate de Comisia pentru cetățenie, ceea ce denotă atât 

calitatea activității Comisiei pentru cetățenie, cât și calitatea activității de reprezentare în 

instanță. 

 

  

                                                           
8
 Spre exemplificare, în anul 2012, pe fondul lipsei de personal, exista un număr de circa 9.500 de petiții cu 

termenul de soluționare depășit. Situația s-a îmbunătățit semnificativ, astfel încât în anul 2015 se regăsea un număr 

de 296 de petiții cu termenul de soluționare depășit, situație cauzată, în mod exclusiv, de acțiunea simultană a unor 

factori obiectivi: defecțiuni tehnice ale sistemului informatic, concedii de studii și concedii medicale ale 

personalului implicat în soluționarea petițiilor.  
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Capitolul 6 

PROGRESELE ÎNREGISTRATE, DISFUNCȚIONALITĂȚILE IDENTIFICATE ȘI 

MĂSURILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE PROPUSE 

 

Secţiunea 1 

Aspecte generale 

 În lipsa posibilității de efectuare a unui studiu exhaustiv de diagnosticare a instituției, am 

recurs la utilizarea unui instrument de management general - analiza SWOT, care permite atât 

ordonarea facilă a informaţiei critice, cât şi prezentarea sinoptică a factorilor interni de succes, a 

oportunităţilor oferite de mediul extern, dar şi a propriilor puncte slabe şi a ameninţărilor din 

afară, aflate dincolo de raza de acţiune a managementului instituției. Rezultatele analizei 

SWOT, pe baza cărora pot fi stabilite atât premisele instituționale actuale, cât şi tendinţele şi 

posibilităţile viitoare de progres ale ANC, sunt următoarele: 

Condiţionări/ 

Valori 

Valori pozitive Valori negative 

STRENGHTS – PUNCTE FORTE WEAKNESSES – PUNCTE SLABE 

 

 
Condiţionări 

interne 

 resurse umane profesioniste şi 

experimentate 

 metodologii și proceduri operaționale    

bine definite şi eficiente 

 infrastructură informatică şi de 

telecomunicaţii  performantă 

 discontinuitate  managerială 

 resurse umane și materiale insuficiente 

 insuficienta comunicare internă și cu 

publicul țintă 

 prezența unor tensiuni interne şi a unor 

sesizări disciplinare 

 OPPORTUNITIES – OPORTUNITĂȚI THREATS – AMENINȚĂRI 

 

 

 
Condiţionări 

externe 

 reforma legislativă în materia 

cetățeniei române  

 interesul societății față de problema    

cetățeniei române 

 cadrul metodologic stabil și eficient 

 disponibilitatea pentru colaborare 

interinstituțională 

 dinamica schimbărilor din  mediul  

românesc și din cel european   

 prelungirea austerităţii bugetare 
 accentele negative ale imaginii publice  

 

 
Rezultatele analizei strategice  SWOT privind ANC 

 

Într-o abordare sintetică și pragmatică, principalele măsuri rezultate în urma întregii 

analize a activității ANC sunt structurate în cadrul unui plan de acțiune pe termen scurt (anul 

2016), al cărui conținut este subsumat obiectivelor generale ale Autorității, acestea fiind 

următoarele:  
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a) îmbunătățirea cadrului metodologic și managerial; 

b) consolidarea capacității instituționale; 

c) eficientizarea și optimizarea procedurilor privind cetățenia română; 

d) creșterea transparenței și îmbunătățirea comunicării și a imaginii publice. 

Planul de acțiune face obiectul Anexei nr. 1 și, așa cum vom arăta în continuare, 

prefigurează elaborarea, în cursul acestui an, a unei strategii instituționale pe termen mediu 

(2017-2020). 

 Implementarea planului de acțiune aferent anului 2016 va fi una graduală, unele dintre 

măsurile preconizate fiind deja puse în practică, iar prioritatea va consta în modernizarea 

componentelor metodologică şi informaţională, proces care nu necesită resurse financiare, ci 

doar resurse de timp și de muncă din partea întregului personal al Autorității. Acolo unde va fi 

cazul, lipsa resurselor materiale și financiare va fi compensată prin calitatea şi motivarea 

resurselor umane, prin utilizarea resurselor informaţionale, precum şi prin soluţii economico-

financiare şi tehnice bazate pe atragerea unor resurse externe și pe recurgerea la expertiza unor 

parteneri instituționali.  

 În cadrul acestui capitol al analizei vor fi expuse stadiul actual, progresele și deficiențele 

identificate, precum şi măsurile avute în vedere pentru înlăturarea acestora şi pentru prevenirea 

producerii altor disfuncţionalităţi. Într-o abordare logică, aspectele expuse sunt structurate 

potrivit principalelor activități sau compartimente ale Autorității (pe verticală şi pe orizontală), 

începând cu elementele cu caracter transversal, care sunt de natură să afecteze întreaga 

activitate a Autorității și continuând cu tipurile de activități și cu structurile organizatorice 

relevante. Totodată, vor fi înfățișate câteva aspecte punctuale privind situația instituției, 

conform constatărilor realizate la momentul preluării mandatului de către actuala conducere a 

ANC.  

 Pe lângă aspectele menționate în cadrul capitolelor anterioare și rezultatele analizelor 

manageriale au fost avute în vedere și constatările și propunerile formulate în cuprinsul 

raportului Corpului de control al ministrului justiției nr. 102106/761/2015, întocmit în urma 

controlului efectuat la ANC în perioada 14-21.12.2015. 
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Secţiunea 2 

Cadrul metodologic 

Cadrul metodologic al activităţii ANC este unul complex și modern, fiind adoptate 

numeroase acte cu caracter normativ, ce reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei. 

Astfel, în perioada recentă, perfecționarea legislației primare a vizat introducerea unor noi 

moduri de dobândire a cetățeniei române, adaptarea termenelor în cadrul procedurilor de 

dobândire și redobândire a cetățeniei române, flexibilizarea procedurii de depunere a 

jurământului de credință față de România, precum și profesionalizarea membrilor Comisiei 

pentru cetățenie. 

Apreciem că sunt necesare, în continuare, clarificarea și perfecționarea cadrului legislativ, 

atât în ceea ce privește organizarea și funcționarea instituției (spre exemplu, modul de numire și 

de revocare din funcțiile de conducere, statutul funcției de președinte al Comisiei pentru 

cetățenie, numărul funcțiilor de vicepreședinte), cât și în materia cetățeniei române (cum ar fi 

statutul minorilor care nu se regăsesc în dosarele de cetățenie ale părinților sau perioada de 

ședere pe teritoriul României necesară pentru a putea depune dosar de acordare a cetățeniei 

române). În acest sens, urmează a fi efectuate propunerile necesare privind modificarea și 

completarea OUG nr. 5/2010 și Legii nr. 21/1991, care vor fi transmise Ministerului Justiției. 

Deși au trecut aproape 6 ani de la înființarea ANC, nu a fost adoptată niciodată o strategie 

instituțională pe termen mediu sau lung. Luând în considerare necesitatea existenței unei viziuni 

clare cu privire la obiectivele generale și la perspectivele funcționării și dezvoltării instituției, se 

impune ca în perioada următoare să fie elaborată o strategie internă de dezvoltare, pentru o 

perioadă de minimum 4 ani, astfel încât să fie asigurate continuitatea, coerența și eficacitatea 

acțiunilor viitoare ale ANC. Elaborarea unei strategii instituționale de calitate este un proces 

lung și complex, care presupune parcurgerea unor etape obligatorii de informare, consultare, 

evaluare și concepție, astfel încât ar fi ideal ca aceasta, împreună cu planul de acțiune aferent, 

să poată fi adoptată, prin ordin al ministrului justiției, până la sfârșitul anului în curs.   

În ceea ce privește legislația secundară, deși organigrama și ROF al ANC au fost adoptate 

relativ recent, prin ordine ale ministrului justiției, se impune modificarea și completarea 

acestora, în mod corespunzător modificărilor aduse legilor în materie.  

O prioritate a perioadei următoare o constituie elaborarea și adoptarea unui nou 

Regulament privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru cetățenie. Actualul regulament 
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a fost adoptat în anul 2012 și nu reglementează unele dintre aspectele care au creat dificultăți în 

practică, cum ar fi cel al modalității de restituire a dosarelor la Comisia pentru cetățenie, de 

către președintele Autorității, în situația în care acesta constată că nu sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute de lege pentru aprobarea cererii de acordare, redobândire sau renunțare la cetățenia 

română. De asemenea, este necesară adoptarea unor regulamente în domenii de activitate 

esențiale, cum ar fi recrutarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și 

procurorilor, circuitul dosarelor de cetățenie, precum și modul de gestionare și de asigurare a 

securității bazelor de date ale ANC.  

Vor fi efectuate inventarierea și actualizarea/revizuirea periodică a tuturor documentelor 

interne (acte administrative cu caracter normativ sau proceduri operaționale) care au ca obiect 

diferitele tipuri de activități sau sectoare ale ANC, cum ar fi depunerea jurământului de credință 

față de România, evaluarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și 

procurorilor, răspunderea disciplinară a acestei categorii profesionale, protecția informațiilor 

clasificate, paza și supravegherea sediului, prevenirea și stingerea incendiilor, securitatea și 

sănătatea în muncă, precum și controlul intern managerial și cel financiar preventiv.  

Sistemul informaţional al organizației constituie un instrument esenţial al 

managementului strategic și operaţional, precum și o resursă importantă pentru evaluarea 

corectă a performanțelor instituției și pentru fundamentarea operativă și calitativă a deciziilor. 

În acest sens, se impune reglementarea detaliată, prin ordin al președintelui ANC, a organizării 

și funcționării sistemului informațional, astfel încât să fie raportate periodic sau de îndată, pe 

cale ierarhică, datele și informațiile privind desfășurarea activității curente a Comisiei pentru 

cetățenie, precum și a celorlalte structuri organizatorice ale Autorității, dar și abaterile ori 

incidentele apărute în cadrul tuturor compartimentelor.  

Nu în ultimul rând, se va proceda la inventarierea și standardizarea tuturor tipurilor de 

acte procedurale și a celor cu caracter administrativ, prin elaborarea de modele ale acestor tipuri 

de acte - solicitări de avize, răspunsuri la petiții, puncte de vedere, citații, comunicări, referate, 

note și alte documente - ceea ce va conduce la creșterea operativității și a calității activității la 

nivelul Comisiei pentru cetățenie și al celorlalte compartimente ale ANC. 
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Secţiunea 3 

Resursele umane 

 Analiza cantitativă a resurselor umane ale ANC arată că nu se impune o reevaluare a 

numărului total de posturi atât timp cât cele existente sunt ocupate abia în proporție de 76%.  

Prin urmare, este necesară, cu prioritate, ocuparea posturilor vacante existente, în modalitățile 

prevăzute de lege, în special a posturilor cheie, cum ar fi cele de personal de specialitate 

juridică asimilat judecătorilor și procurorilor. De asemenea, se impune ocuparea, prin 

modalități cum ar fi detașarea de la alte instituții, a posturilor vacante temporar, ca urmare a 

faptului că titularii acestora ocupă funcții de conducere. După ocuparea posturilor vacante, în 

funcție și de evoluția volumului de activitate, poate fi avută în vedere suplimentarea numărului 

de posturi prin creșterea numărului maxim al acestora.  

 Pentru echilibrarea volumului de activitate și eficientizarea unora dintre structurile 

organizatorice este necesară suplimentarea numărului de posturi de care dispun acestea, prin 

transferarea unor posturi excedentare de la alte compartimente. Spre exemplu, unele posturi din 

cadrul Serviciului resurse umane și salarizare ar putea fi mutate la Biroul înregistrare cereri, 

odată cu cele care vor fi disponibilizate prin desființarea sau reorganizarea unor birouri 

teritoriale.  

 O problemă sistemică a ANC, ca și a altor instituții, constă în lipsa unui cadru formal 

complet pentru promovarea în carieră, în ceea ce privește funcțiile de conducere. Actele 

normative în vigoare prevăd doar că directorii, șefii de serviciu și șefii de birou sunt numiți și 

revocați prin ordin al președintelui ANC, astfel încât nu există o minimă predictibilitate și nici 

transparență cu privire la criteriile și durata ocupării acestor funcții. Așa fiind, se impune 

completarea cadrului normativ, prin reglementarea detaliată a procedurii ocupării funcțiilor de 

conducere, prin examen sau concurs, pe baza unor criterii obiective, clare, transparente și 

echitabile, precum și a condițiilor și a procedurii de revocare din aceste funcții.  

 Din punct de vedere calitativ, principala direcție de acțiune o constituie perfecționarea 

pregătirii profesionale, prin formarea continuă a tuturor categoriilor de personal, în special în 

domeniile care au legătură cu procedurile derulate în materie de cetățenie și cu serviciile de 

suport. La baza elaborării programelor de formare va sta, și în continuare, analiza anuală a 

nevoilor de formare, realizată de către serviciul de resurse umane.   

 Va fi întărită cooperarea directă între ANC și instituțiile cu atribuții în formarea judiciară, 

a funcționarilor publici, dar și în alte domenii specializate, cum ar fi cel al protecției 
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informațiilor clasificate sau al controlului managerial intern: Institutul Național al Magistraturii 

(în continuare INM), Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), Oficiul Registrului 

Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS), Ministerul Finanțelor Publice (MFP). 

Totodată, vor fi dispuse măsurile necesare pentru întărirea cooperării cu Ministerul Justiției, dar 

și cu organizațiile neguvernamentale (ONG), pentru ca personalul ANC să poată participa la 

seminarii, conferințe și la alte activități de formare organizate de către aceste entități.  

 O preocupare  constantă a conducerii ANC o va constitui îmbunătățirea condițiilor de 

muncă ale personalului, în special prin suplimentarea și înlocuirea unor mijloace de muncă, 

cum ar fi aparatura și mobilierul de birou. De asemenea, vor fi dispuse, în continuare, toate 

măsurile pentru implementarea deplină a prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în 

muncă, inclusiv cât privește organizarea eficientă și ergonomică a spațiilor și a mijloacelor de 

muncă disponibile. 

 

Secţiunea 4 

Comunicarea internă și cultura organizațională  

 

Cum deja am arătat, în cadrul instituției există deficiențe privind comunicarea, atât cea 

internă (între membrii personalului și între diferitele compartimente), cât și cea externă, cu 

publicul țintă și cu instituțiile partenere. Aspectele negative se regăsesc în special în ceea ce 

privește comunicarea internă; evoluția conjuncturală a unor factori organizaționali preexistenți 

a fost afectată în mod semnificativ prin deciziile managementului anterior al instituției, ceea ce 

a condus, într-o perioadă relativ scurtă (noiembrie 2015-februarie 2016), la apariția unor 

tensiuni serioase în rândul personalului și, în final, la alterarea semnificativă a mediului 

organizațional, cu consecința afectării activității de ansamblu a Autorității. Deși situația s-a 

îmbunătățit, sunt necesare, în continuare, măsuri consistente pentru restabilirea durabilă a 

coeziunii personalului, precum și pentru refacerea deplină a comunicării interpersonale și 

intercompartimentale.   

În acest sens, au fost și vor fi adoptate măsuri manageriale care să vizeze toate 

componentele sistemului de management (metodologică, decizională, organizatorică și 

informațională) și toate tipurile de comunicare (internă și externă, ascendentă și descendentă, 

formală și informală). Astfel, vor fi adoptate proceduri interne de cooperare între toate 

structurile organizatorice, care să prevadă inclusiv intervenția șefului ierarhic superior comun, 
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în vederea medierii rezolvării unor eventuale neînțelegeri. Dar cum nu compartimentele 

colaborează, ci oamenii din cadrul acestora, este încurajată comunicarea între toate categoriile 

de personal și mijlocirea conlucrării între compartimente, de către șefii acestora.  

Vor fi înființate grupuri de discuții ale angajaților ANC, prin utilizarea, în Intranet, a unor 

adrese de mail speciale, corespunzătoare unor structuri organizatorice sau anumitor tipuri de 

activități: managementul instituției, Comisia pentru cetățenie, direcțiile, birourile teritoriale, dar 

și întregul personal al Autorității. 

Expresie a unui management de tip autoritar și neparticipativ, un alt aspect deficitar a fost 

acela al consultării personalului în legătură cu necesitatea și oportunitatea luării unor decizii 

manageriale majore, decizii care nu au fost însoțite nici de explicarea temeiurilor adoptării. Prin 

restabilirea unui stil democratic-participativ de conducere, în prezent se procedează la 

consultarea, prealabilă luării hotărârilor manageriale, a tuturor persoanelor interesate, atât la 

nivelul direcțiilor, serviciilor și birourilor, cât și a întregului personal al Autorității, în situația 

deciziilor care privesc ansamblul activității acesteia.  

Cât privește comunicarea ascendentă, așa cum am arătat, președintele ANC și șefii de 

direcții au un program de audiență, în cadrul căruia pot acorda audiențe inclusiv personalului 

propriu, sens în care va fi elaborată o procedură internă privind înscrierea formală în audiență a 

personalului ANC. Din punct de vedere informal, însă, actuala conducere practică deja politica 

”ușilor deschise”, în sensul că orice angajat are acces, în cel mai scurt timp, în funcție de natura 

problemei în discuție, atât la șeful direct, cât și la șefii ierarhici, până la președintele Autorității. 

Comunicarea descendentă se realizează prin informarea promptă a personalului interesat cu 

privire la toate deciziile adoptate de conducere, însoțite, eventual, de explicațiile și lămuririle 

necesare. Instrumentele folosite în acest scop sunt sistemul Intranet al instituției, comunicările 

scrise, dar și ședințele de lucru, periodice sau, dacă este cazul, convocate ad-hoc. 

Având în vedere necesarul caracter bilateral al comunicării dintre ANC și publicul său 

beneficiar, pentru receptarea feedback-ului vor fi utilizate tehnici de marketing, cum ar fi 

aplicarea constantă a unor chestionare de satisfacție la finalul procedurilor de obținere a 

cetățeniei române
9
. Totodată, în scopul identificării și eliminării deficiențelor, dar și pentru 

generalizarea bunelor practici, vor fi centralizate și sintetizate, în mod periodic, datele 

                                                           
9 Astfel de chestionare pot fi aplicate cu prilejul depunerii jurământului de credință față de România și vor conține 

atât întrebări închise, cu răspunsuri pe o scală în 4 trepte, cât și întrebări deschise privind  deficiențele constatate și 

propuneri de îmbunătățire a activității ANC.  
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provenind din alte surse, cum ar fi mesajele mail (cetatenie@just.ro și telverdeanc@just.ro), 

formularul online utilizat pentru transmiterea petițiilor 

(http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/transparenta/contact), telefonul Telverde (0800.800.148), 

petițiile și comunicările scrise, precum și datele vehiculate în cadrul sistemului informațional.  

 Principalul element care potențează eficiența comunicării, interne sau externe, precum și 

a cooperării interinstituționale este cultura organizațională. De aceea, dezvoltarea acesteia 

constituie un scop imediat important al actualei conduceri a ANC. Conștientizarea apartenenței 

la o instituție strategică a statului român și a afilierii la o echipă de profesioniști, a importanței 

și implicațiilor muncii desfășurată în cadrul ANC va conduce la cristalizarea și la adoptarea 

valorilor esențiale ale organizației de către întregul personal. În acest sens, în afara creării unui 

mediu propice contactelor profesionale și umane zilnice, vor fi organizate evenimente, în cadrul 

instituțional, dar și cu caracter informal, care să întărească spiritul de echipă și să consolideze 

relațiile interprofesionale și interumane între toți membrii personalului. Un rol important în 

dezvoltarea comunicării și a culturii organizaționale îl joacă încurajarea comunicării informale, 

care este complementară celei formale, dar care, prin natura și prin mijloacele de realizare, este 

mult mai promptă și mai eficace.    

  

Secţiunea 5 

Comunicarea externă și cooperarea interinstituțională 

 

 Comunicarea externă are în vedere, în special, publicul țintă al Autorității (solicitanții de 

cetățenie), instituțiile, autoritățile și alte entități partenere și, în cele din urmă, societatea civilă, 

în ansamblul ei. O primă observație este aceea că, până acum, ANC s-a limitat, în general, la 

realizarea unei comunicări funcționale, legată nemijlocit de activitatea curentă a instituției, și nu 

a uneia strategice. În acest sens, solicitanții de cetățenie sunt considerați mai curând ca făcând 

parte din publicul extern și izolat al Autorității, în loc să fie asimilați unui public intern și să fie 

așezați în centrul tuturor preocupărilor, în calitate de beneficiari ai serviciului public realizat de 

către ANC.  

 Este necesar ca eforturile privind comunicarea funcțională, curentă, cu solicitanții de 

cetățenie și cu entitățile partenere să fie dublate de instituirea unei comunicări strategice, prin 

care să fie aduse la cunoștința acestora elementele cheie și noutățile privind rezultatele, 

strategia, schimbările și îmbunătățirile preconizate, care să fie prezentate pur și simplu, fără să 

mailto:telverdeanc@just.ro
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fie legate de vreo activitate anume a Autorității. Este vorba, așadar, de o comunicare planificată 

și cu caracter preventiv, prin care, în mod transparent și în termenii comunicării interne, vor fi 

întărite prestigiul și imaginea Autorității, în special prin explicarea misiunii și atribuțiilor 

funcționale ale ANC și prin prezentarea realizărilor obținute. Utilizarea constantă a comunicării 

strategice este cea mai eficientă și cea mai puțin costisitoare formă de promovare a ANC către 

publicul larg, fiind necesar ca vectorii de imagine ai instituției să acționeze pentru popularizarea 

și promovarea Autorității, a activității și a realizărilor sale, și nu a propriei imagini.  

Cum am arătat, au fost făcute în mod constant progrese privind comunicarea, din oficiu 

sau la cerere, a informațiilor de interes public din domeniul de competență al ANC. La acest 

moment sunt disponibile datele generale privind stadiul dosarelor de cetățenie, acestea 

constituind principalul set de date solicitate de către beneficiarii activității ANC. Prioritatea 

imediată a instituției o constituie publicarea și actualizarea în timp real a tuturor datelor 

relevante privind stadiul fiecărui dosar de cetățenie, prin realizarea corelării informatice a bazei 

interne de date (SAFA
10

) cu baza de date publică, postată pe pagina web a instituției. Pe lângă 

transparentizarea activității, această măsură va conduce, prin realizarea predictibilității derulării 

procedurilor privind cetățenia română, la creșterea încrederii publicului în activitatea instituției. 

Totodată, în acest mod se va diminua presiunea creată de numeroasele petiții având ca obiect 

solicitarea comunicării stadiului dosarului, acestea reprezentând marea majoritate a petițiilor 

adresate Autorității (circa 85%). Efectul în lanț va continua, prin eliberarea personalului din 

cadrul Serviciului de consiliere și relații publice de o parte importantă a activității de 

soluționare a petițiilor, acesta putându-se dedica astfel realizării altor atribuții, în special celei 

de membru al Comisiei de cetățenie, ceea ce va contribui la diminuarea stocului și la 

soluționarea operativă a dosarelor de cetățenie aflate pe rolul Autorității.  

În spiritul comunicării strategice vor fi afișate pe site, în mod complet și actualizat, toate 

informațiile relevante privind modurile de dobândire, redobândire, acordare, renunțare și 

retragere a cetățeniei române, inclusiv în câteva limbi străine de circulație internațională
11

.   

Într-o a doua etapă, având în vedere existența mijloacelor moderne de comunicații 

(smartphone), intenționăm chiar să creăm o aplicație privind cetățenia română, pentru 

telefoanele mobile, aplicație care să conțină, într-o formă accesibilă și structurată, toate 

                                                           
10

 Soft administrare flux activitate - baza de date privind activitatea ANC. 
11

 Un prim pas în acest sens a fost deja realizat, prin afișarea la intrarea în ANC a informațiilor privind acordarea 

cetățeniei române, în limba engleză. 
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informațiile relevante și care să poată fi descărcată și utilizată, de-a lungul procedurilor, de 

către solicitanții de cetățenie.   

Cât privește cooperarea interinstituțională, ANC are deja încheiate parteneriate 

colaborative cu autoritățile și instituțiile implicate în procedurile în materie de cetățenie, 

urmând ca protocoalele de colaborare existente să fie actualizate și dezvoltate
12

, precum și să 

fie încheiate noi parteneriate, cu instituții al căror sprijin este esențial în buna derulare a 

activității, cum ar fi Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) ori INM.  

Un domeniu încă neexplorat este acela al cooperării internaționale, cu instituții similare 

din alte țări, în special din statele membre ale Uniunii Europene (UE). Cooperarea și schimbul 

de experiență cu instituții naționale sau internaționale cu atribuții în domeniul cetățeniei ar avea 

multiple efecte pozitive în planul îmbunătățirii performanței ANC, prin preluarea soluțiilor și a 

bunelor practici normative și administrative identificate deja de către instituțiile respective. 

Spre exemplu, cu sprijinul Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), am reușit să 

identificăm, în legislația țărilor din UE, modul de reglementare a unor aspecte concrete care 

sunt de interes pentru activitatea Comisiei pentru cetățenie. 

 

Secţiunea 6 

Creșterea transparenței și consolidarea integrității  

Pagina web oficială a ANC (http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/) reprezintă principala 

cale de asigurare a transparenței activității și de comunicare cu solicitanții de cetățenie și cu 

publicul larg. Așa fiind, sunt necesare modernizarea, dezvoltarea și actualizarea paginii web, 

prin restructurarea, agregarea și completarea informațiilor oferite, pentru a mări gradul de 

accesibilitate și relevanța acestora. Conferirea unui aspect modern și interactiv site-ului, 

inclusiv prin utilizarea tehnicilor de web design, va putea fi realizată cu sprijinul unor parteneri 

instituționali, cum ar fi STS, Ministerul Justiției sau Departamentul pentru Servicii Online și 

Design din cadrul Guvernului României.   

Va fi asigurată, la cerere, comunicarea promptă și completă a informațiilor de interes 

public din domeniul de competență al ANC și va fi promovată o atitudine pro-activă privind 

                                                           
12

 Spre exemplificare, în perioada recentă a fost dezvoltată colaborarea cu MAE, prin încheierea unui protocol 

având ca obiect interconectarea bazelor de date.   
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transparența instituțională, prin postarea pe site și actualizarea permanentă a informațiilor a 

căror comunicare este obligatorie potrivit prevederilor art. 5, alin. (1)  din Legea nr. 544/2001. 

Este în curs de implementare asigurarea deplină a accesului solicitanților de cetățenie la 

stadiul propriului dosar. În acest sens, va fi creată pe pagina web secțiunea ”Stadiul dosarului”, 

în cuprinsul căreia datele disponibile vor fi actualizate în timp real, prin corelarea aplicației cu 

baza de date internă a Autorității.   

Unul dintre scopurile creșterii gradului de transparență a întregii activități a ANC este 

acela de a-i asigura pe beneficiari și publicul larg de faptul că întreaga activitate se desfășoară 

în condiții de deplină legalitate și că procedurile în materia cetățeniei sunt derulate într-o 

manieră obiectivă și echitabilă față de persoanele implicate. Un aspect relevant în acest sens, 

date fiind și unele antecedente negative ale personalului ANC, este acela al  asigurării 

integrității personalului și al prevenirii abaterilor disciplinare și faptelor de corupție. În acest 

scop, vor fi realizate periodic activități de prevenire și consiliere anticorupție, în cadrul cărora 

vor fi prelucrate prevederile privind abaterile disciplinare, ale Codului de etică al personalului 

ANC și ale celor din materia interdicțiilor și incompatibilităților specifice. Activitățile vor fi 

realizate cu sprijinul INM și al Direcției Generale Anticorupție din cadrul MAI (DGA), precum 

și de către consilierii de integritate proprii, sens în care se va mări numărul acestora, iar 

activitatea lor va fi extinsă la toate categoriile de personal. Vor fi implementate, în continuare, 

prevederile specifice din actele normative privind controlul intern managerial: actualizarea 

listei cu funcțiile sensibile, a registrelor de analiză a riscurilor, inclusiv a riscurilor privind 

corupția personalului.  

În mod simetric, în rândul beneficiarilor și al publicului larg vor fi popularizate 

standardele de integritate și măsurile de prevenire a corupției luate la nivelul instituției, una 

dintre acestea fiind operaționalizarea liniei Telverde anticorupție
13

. 

 

Secţiunea 7 

Înregistrarea cererilor de cetățenie  

 Cum am arătat, procesul de soluționare a cererilor formulate în materia cetățeniei române 

începe cu înregistrarea acestor cereri. În scopul prevenirii suspiciunilor de lipsă de transparență 

și chiar de corupție, prezente mai ales în cazul depunerii dosarelor la birourile teritoriale, dar și 

                                                           
13

 Numărul Telverde 0800800148 este afișat pe site-ul instituției și funcționează prin înregistrarea audio a 

sesizărilor privind nereguli și eventuale fapte de corupție săvârșite de  personalul ANC. 
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pentru gestionarea eficientă a fluxului de solicitanți de cetățenie, au fost instalate recent, atât la 

sediul central al ANC, cât și la sediile birourilor teritoriale, sisteme A-Ticketing. Un astfel de 

sistem dă posibilitatea depunerii dosarului în ordinea cronologică a venirii persoanelor 

solicitante, prin alocarea unor tichete de ordine. 

 În ceea ce privește dosarele de redobândire a cetățeniei române depuse direct la birourile 

teritoriale, este important de menționat faptul că acestea trebuie transportate ulterior la sediul 

ANC pentru parcurgerea, în continuare a procedurii prevăzută de lege. Deși vine în 

întâmpinarea dorinței solicitanților de cetățenie de a avea posibilitatea depunerii dosarului într-

un sediu cât mai apropiat de graniță, constituirea unei rețele de birouri dispusă la nivel național 

creează dificultăți în coordonarea activității și în realizarea circuitului dosarelor, în special cât 

privește transportul acestora de la sediile birourilor teritoriale la sediul central al Autorității. 

Problema transportului rapid și în condiții de siguranță al dosarelor de cetățenie este în curs de 

soluționare, având în vedere recenta reglementare privind parcul auto al ANC, potrivit căreia va 

fi achiziționată și o autoutilitară, care va fi folosită în acest scop.
14

  

 Pentru dosarele de cetățenie depuse în străinătate se impune ca la înregistrarea dosarului 

în evidența informatică a Autorității să fie inserat și numărul acordat de misiunea diplomatică 

sau de oficiul consular la depunerea în străinătate, pentru a putea ca, ulterior, acesta să fie 

importat pe site, în cuprinsul aplicației de vizualizare a stadiului propriului dosar, acest număr 

fiind singurul element de identificare cunoscut de către solicitanții care depun dosarele în 

străinătate. Așadar, menționarea suplimentară în baza de date a ANC a numărului de 

înregistrare și a misiunii diplomatice sau consulare unde a fost inițial înregistrată cererea de 

cetățenie va conferi avantajul identificării facile a oricărei lucrări în evidențele interne și în cele  

publice, după ambele numere de înregistrare (cel al MAE și cel al ANC). 

 

 

 

 

                                                           
14

 Potrivit prevederilor art. 2
2
 din HG nr. 3/2016 privind modificarea şi completarea HG  nr. 1079/2007 pentru 

reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi al autoturismelor Ministerului Justiţiei și ale 

unor instituţii subordonate acestuia, ANC are în dotare un număr maxim de 4 autoturisme și 1 autoutilitară, care 

va fi utilizată pentru transportarea periodică a dosarelor de cetățenie de la sediile birourilor teritoriale la sediul 

central al ANC.   
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Secţiunea 8 

Comisia pentru cetățenie  

 Comisia pentru cetățenie constituie nucleul întregii activități a ANC și, prin urmare, 

punctul de pornire al oricărui proiect de îmbunătățire a performanței Autorității în ansamblul 

său. Din păcate, nu întotdeauna conducerile succesive ale ANC au pus în centrul actului de 

management faptul că misiunea ANC constă în asigurarea suportului necesar pentru 

funcționarea Comisiei și că întreaga instituție este, de fapt, construită în jurul Comisiei pentru 

cetățenie.  

 Comisia este un organism colegial, ai cărui membri dispun, la acest moment, de 

cunoștințele de specialitate și de experiența necesare pentru buna desfășurare a activității de 

analiză a dosarelor de cetățenie. Cum am arătat, cei 21 de membri ai Comisiei fac parte din 

personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor. Aceștia îndeplinesc, 

însă, pe lângă activitatea din cadrul Comisiei, și alte atribuții de serviciu, având, cu toții, 

funcțiile de bază - de execuție sau de conducere - în cadrul diverselor direcții, servicii sau 

birouri ale Autorității. O altă problemă este aceea a posibilității și a modalității de retragere din 

Comisie a membrilor numiți prin ordin al ministrului justiției, scoasă la iveală de curând, în 

urma solicitării a 5 membri de a se retrage din Comisie. În sfârșit, având în vedere calitatea 

specială a membrilor Comisiei pentru cetățenie, numărul personalului de specialitate juridică 

care nu face parte din Comisie este insuficient pentru asigurarea înlocuirii în bune condiții a 

actualilor membri, în ipoteza în care acest lucru ar fi necesar.  

 Pentru îmbunătățirea activității Comisiei se impune, în primul rând,  clarificarea statutului 

președintelui și al membrilor Comisiei. Astfel, apreciem că este necesar ca președintelui 

Comisiei pentru cetățenie, care are și calitatea de membru, să-i fie conferit un statut distinct, 

corespunzător atribuțiilor și responsabilităților sale. În acest sens, unul dintre cele două posturi 

de vicepreședinte al ANC ar putea fi transformat în post de președinte al Comisiei pentru 

cetățenie, care să poată fi ocupat de personal de specialitate juridică (judecător, procuror sau 

asimilat acestora), cu rang de subsecretar de stat. Această schimbare este justificată și de faptul 

că cel de-al doilea post de vicepreședinte a fost, în cea mai mare a timpului, vacant, iar, față de 

caracteristicile instituționale, o conducere la vârf a Autorității, formată dintr-un președinte 

ajutat de un vicepreședinte, s-a dovedit a fi suficientă.  
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 Legat de statutul membrilor Comisiei, se impune reglementarea naturii activității acestora 

în cadrul Comisiei (caracterul obligatoriu al acesteia), a raportului dintre această activitate și 

alte atribuții exercitate în cadrul altor structuri ale Autorității (conferirea statutului de funcție de 

bază celei de membru al Comisiei), precum și, acolo unde este cazul, a remunerării 

suplimentare a membrilor și a președintelui Comisiei în raport cu restul personalului de 

specialitate juridică de execuție.  

 De asemenea, este analizată posibilitatea instituirii unui sistem de rotație a membrilor 

Comisiei pentru cetățenie, prin înlocuirea periodică a celor mai vechi membri cu membri noi, 

ceea ce ar asigura un ritm susținut al activității de soluționare a dosarelor, dar și pregătirea unor 

persoane de rezervă, care să-i poată înlocui în orice moment pe membrii în exercițiu ai 

Comisiei. În paralel, vor fi dispuse măsuri pentru degrevarea, în măsura posibilului, a 

membrilor Comisiei de alte sarcini, în special de cele cu caracter administrativ, care le revin 

potrivit funcțiilor lor de bază ocupate în cadrul ANC.   

 Cât privește obținerea relațiilor solicitate de la alte autorități pentru verificarea 

îndeplinirii, de către solicitanții de cetățenie, a condițiilor cerute de lege, în scopul asigurării 

unei cooperări eficiente între ANC și aceste autorități partenere au fost deja încheiate mai multe 

protocoale de colaborare cu acestea. Mai mult, cu una dintre aceste instituții s-a realizat inclusiv 

interconectarea bazelor de date, la acest moment putând fi realizate în mod direct verificările 

necesare, de către personalul abilitat al Autorității. De asemenea, urmează ca, prin identificarea 

soluțiilor tehnice adecvate, să fie realizată această interconectare informatică și cu alte autorități 

publice. 

  Pentru relațiile de la celelalte instituții, care sunt solicitate prin adrese scrise, un aspect 

important este cel al celerității întocmirii și transmiterii acestor adrese, care sunt absolut 

necesare pentru soluționarea cererilor de cetățenie, obținerea relațiilor respective fiind 

obligatorie conform legii. Spre exemplu, la data de 03.03.2016 a fost identificat un număr de 

11.240 de cereri de cetățenie pentru care nu fuseseră întocmite adresele de solicitare a relațiilor 

de la instituțiile abilitate, cu consecința prelungirii corespunzătoare a duratei de analiză și 

soluționare a acestor cereri, precum și a supraîncărcării instituțiilor destinatare ale adreselor. 

 Cât privește dinamizarea activității de verificare a dosarelor de cetățenie, de către fiecare 

membru din completul căruia i-au fost repartizate dosarele respective, trebuie pornit de la 

analiza periodică a volumului de activitate al fiecărui membru al comisiei, analiză care în 

prezent se realizează săptămânal.  Pentru mărirea performanței Comisiei vor fi dispuse măsuri 
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de intensificare a activității, prin mărirea numărului de liste (pachete) repartizate săptămânal 

fiecărui membru. Totodată, cum am arătat, se va realiza degrevarea membrilor Comisiei de 

unele sarcini, în special de ordin administrativ, aferente funcțiilor de bază ale acestora, prin 

preluarea unor atribuții de către personalul de specialitate juridică neimplicat în activitatea 

propriu-zisă a Comisiei sau, după caz, în funcție de natura sarcinilor, de către celelalte categorii 

de personal. 

 O problemă cu implicații importante în planul activității curente este aceea a asigurării 

unei practici administrative și jurisdicționale uniforme la nivelul Comisiei pentru cetățenie. În 

acest sens vor fi organizate, trimestrial și ori de câte ori este necesar, întâlniri de unificare a 

practicii, la nivelul completelor Comisiei. La aceste întâlniri periodice, persoanele care asigură 

reprezentarea în instanță a ANC vor prezenta practica instanțelor de contencios administrativ 

privind aspectele care fac obiectul dezbaterilor. La sfârșitul fiecărei întâlniri va fi întocmită o 

minută ce va cuprinde rezultatele dezbaterilor și opinia majoritară care s-a conturat privind 

fiecare problemă analizată, iar minuta va fi postată în sistemul Intranet al ANC. În același sens, 

va fi continuată practica postării în sistemul Intranet, de către Serviciul juridic și contencios, a 

hotărârilor judecătorești definitive, relevante în materia cetățeniei române, prin elaborarea 

periodică a unui Buletin al jurisprudenței în materia cetățeniei. 

 

Secţiunea 9 

Jurământul de credință față de România 

 

 Cât privește activitatea de depunere a jurământului de credință față de România în ședință 

solemnă, este necesară actualizarea procedurii operaționale, astfel încât să fie reglementate 

toate etapele acestei activități. Spre exemplu, se impune reglementarea etapei de verificare a 

documentelor de identitate prezentate de către solicitanți și a cunoașterii limbii române, astfel 

încât fiecare persoană invitată la ceremonie să aibă capacitatea de a depune jurământul de 

credință față de România.   

 Având în vedere faptul că unele dintre persoanele invitate la depunerea jurământului de 

credință față de România domiciliază în localități aflate la distanțe mari este necesară asigurarea 

unei durate rezonabile a ședințelor de depunere a jurământului de credință. Acest lucru se poate 

realiza prin creșterea frecvenței ședințelor solemne organizate de ANC, cu consecința scăderii, 

în mod corespunzător, a numărului de participanți la fiecare ceremonie. 
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 O altă măsură pentru optimizarea activității de depunere a jurământului de credință, aflată 

deja în curs de implementare, o reprezintă standardizarea formularului certificatului de 

cetățenie, prin introducerea unui model unic, atât la nivelul ANC, cât și al misiunilor 

diplomatice și al oficiilor consulare, care să fie prevăzut cu elemente suplimentare de siguranță. 

 

Secţiunea 10 

Activitatea de consiliere 

 Pornind de la necesitatea comunicării unei palete largi și variate de informații cu relevanță 

în materia cetățeniei, astfel încât să se asigure informarea completă a solicitanților de cetățenie, 

au fost realizate și publicate pe site-ul instituției mai multe materiale de suport pentru 

activitatea de consiliere în acest domeniu. Astfel, au fost postate informații referitoare la modul 

de obținere a cetățeniei române, în raport de temeiul juridic, documentele și procedura de 

soluționare pentru fiecare categorie de cerere, legislația privind organizarea și funcționarea 

instituției, informațiile de interes public, precum și alte categorii de date, prezentate în format 

deschis și care sunt de interes pentru publicul țintă (spre exemplu, ordinele de aprobare a 

cererilor de cetățenie). 

 La acest moment, pe pagina de gardă a site-ului instituției, sunt inserate link-uri către 

informații privind modul de acordare a cetățeniei române, în limbile română și engleză. Pentru 

a asigura accesibilitatea datelor și informațiilor esențiale privind cetățenia română este necesar 

ca acestea să fie prezentate inclusiv sub forma unei broșuri privind activitatea ANC și 

procedurile de obținere a cetățeniei române. Broșura va fi diseminată în formă fizică și va fi 

postată pe pagina web oficială a instituției. Pentru a se adresa unui număr cât mai mare de 

persoane, broșura va fi tradusă și în alte limbi de circulație internațională (cum ar fi franceza, 

germana, spaniola și rusa), cu sprijinul ONG-urilor și al reprezentanțelor diplomatice în 

România ale statelor străine.  

 O atenție deosebită se impune a fi acordată și informațiilor cu privire la cetățenia 

europeană. Având în vedere faptul că unii dintre cetățenii străini și apatrizii obțin, odată cu 

cetățenia română, și cetățenia europeană se impune, deopotrivă, prezentarea completă a tuturor 

informațiilor referitoare la această cetățenie (ce presupune cetățenia europeană, drepturile și 

libertățile fiecărui cetățean european). 

 Cum am arătat, va fi întărită cooperarea, inclusiv în domeniul consilierii în materie de 

cetățenie, cu reprezentanțele în România ale organizațiilor internaționale interguvernamentale și 
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ale organismelor acestora, cum ar fi OIM și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru 

Refugiați.  

 Un alt canal de diseminare a informațiilor referitoarea la cetățenia română, neexploatat 

până la acest moment, îl reprezintă societatea civilă. Organizațiile neguvernamentale care 

activează în domeniul imigrării și integrării cetățenilor străini și apatrizilor au resursele și 

expertiza necesare pentru a completa potențialul Autorității în ceea ce privește informarea 

promptă și completă a publicului țintă. De asemenea, ONG-urile pot oferi, cu prilejul 

evenimentelor pe care le organizează, cadrul necesar participării și consilierii generale, acordată 

de personalul specializat al Autorității. În acest sens, este necesară încheierea unor protocoale 

de colaborare cu ONG-urile interesate în promovarea legislației în materie și în fluidizarea 

fluxului de informații către publicul țintă: solicitanții sau potențialii solicitanți de cetățenie 

română. 

 În afara informațiilor cu caracter general, sunt solicitate în mod constant și informații cu 

privire la stadiul dosarelor de cetățenie depuse. Cum am precizat, din analiza datelor statistice 

privind natura informațiilor solicitate în perioada 2011-2015, se observă că un procent de circa 

85% dintre acestea reprezintă informații privind stadiul de soluționare al dosarului depus. 

Pentru a asigura accesul solicitanților la situația propriului dosar, dar și pentru degrevarea 

personalului compartimentului responsabil cu comunicarea acestor date, s-au inițiat, în 

colaborare cu Ministerul Justiției, demersurile necesare pentru realizarea unei aplicații 

informatice. La momentul actual, aceste informații sunt publicate în format pdf., ceea ce face ca 

activitatea de actualizare a acestora să fie anevoioasă și să nu poată fi realizată în timp real. Prin 

urmare, așa cum am mai arătat, în perioada următoare se va realiza perfecționarea sistemului 

informatic, în sensul creării unei aplicații informatice care să permită, în condiții de securitate 

cibernetică, importarea directă a datelor  din baza de date internă a ANC, precum și asigurarea 

actualizării în timp real a bazei de date accesibilă publicului pe site-ul instituției. În acest mod, 

orice solicitant de cetățenie va putea să cunoască, în fiecare moment, etapa în care se află 

dosarul depus, folosind numărul de înregistrare al cererii, în cazul dosarelor depuse la sediul 

ANC sau la birourile teritoriale ori numărul de înregistrare primit la consulat, în cazul dosarelor 

depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României în străinătate.   

 Concomitent cu implementarea unui aplicații de management al documentelor 

gestionate de ANC, vor fi demarate demersurile necesare pentru realizarea un sistem de 

management al soluționării petițiilor, care va asigura evidențierea distinctă, în baza de date și în 
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aplicația de gestionare electronică a documentelor, a petițiilor adresate de către cetățeni, cu 

posibilitatea urmăririi stadiului și a termenului de soluționare a acestora.  

 Având în vedere numărul mare de petiții depuse în perioada 2011-2015, ANC a pus la 

dispoziția solicitanților o adresă de e-mail și un formular on-line pe pagina web a instituției, 

pentru a asigura celeritatea transmiterii răspunsurilor. Aceste mijloace de comunicare rapidă 

oferă posibilitatea transmiterii răspunsurilor în termen scurt, de 1-5 zile, acest termen variind în 

funcție de complexitatea solicitărilor, dar și de volumul acestora.   

 Cât privește liberul acces la informațiile de interes public au fost implementate toate 

măsurile prevăzute de legislația în domeniu, în primul rând postarea pe site a tuturor 

informațiilor obligatorii prevăzute  de art. 5 din Legea nr. 544/2001.  

 Programul de lucru cu publicul a fost stabilit astfel încât să respecte dispozițiile legale în 

materie, dar să răspundă și exigențelor publicului ANC. În vederea unei informări prompte și 

eficiente cu privire la aspectele ce țin de domeniul de competență al Autorității, programul de 

lucru cu publicul a fost structurat pe zile și pe categorii de destinatari: în zilele de luni și 

miercuri între orele 08.30-16.30, pentru petenți, în zilele de marți și vineri între orele 08.30-

16.30, pentru avocați, iar în ziua de joi, programul de lucru cu publicul se desfășoară între orele 

08.30-18.30 și este destinat atât petenților, cât și avocaților.  

 Totodată, au fost postate pe site programul de audiențe al conducerii și procedura de 

urmat pentru primirea în audiență a publicului. Astfel, programul de audiențe al conducerii 

ANC este următorul:  

a) președintele ANC - în fiecare zi de luni, între orele 13.00-15.00; 

b) directorul Direcției Contencios și relații publice - în fiecare zi de miercuri, între orele 

13.00-15.00; 

c) directorul Direcției secretariatul tehnic al Comisiei pentru cetățenie - în fiecare zi de joi, 

între orele 13.00-15.00. 

Pentru a solicita primirea în audiență, persoanele interesate trebuie să completeze și să 

transmită cererea de primire în audiență, un formular-tip care se regăsește pe site-ul Autorității 

sau care poate fi completat la serviciul registratură, urmând să fie înștiințate cu privire la data și 

ora primirii în audiență.  
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Secțiunea 11 

Birourile teritoriale 

 Așa cum am arătat anterior, în anul 2010 au fost înființate, prin ordin al ministrului 

justiției, birouri teritoriale în orașele Cluj, Galați, Iași, Suceava și Timișoara. Scopul înființării 

acestor birouri teritoriale l-a constituit facilitarea depunerii dosarelor de către solicitanții de 

redobândire a cetățeniei române, prin apropierea geografică a sediilor de zonele din care pot 

proveni solicitanții de cetățenie. 

 Luând în considerare numărul redus de dosare depuse, în raport de celelalte birouri 

teritoriale, precum și demisiile celor doi angajați, conducerea ANC a luat, în anul 2011, decizia 

suspendării temporare a activității Biroului teritorial Cluj, această decizie menținându-se până 

în prezent. Prin urmare, se impune o analiză a activității acestui birou și luarea unei decizii cu 

privire la o eventuală desființare, având în vedere faptul că solicitanții de redobândire a 

cetățeniei române sunt, cu precădere, cetățenii din Republica Moldova, iar ANC pune la 

dispoziția acestora trei birouri teritoriale în apropierea frontierei cu această țară. În perioada 

imediat următoare va fi efectuată o analiză generală cu privire la eficiența activității desfășurate 

de birourile teritoriale, inclusiv a raportului costuri/beneficii, care va fi urmată de înaintarea 

unor propuneri către ministerul justiției, cu privire la desființarea sau modificarea competenței 

unor birouri
15

. Posturile astfel disponibilizate vor fi redistribuite structurilor organizatorice ale 

ANC care în prezent au un număr insuficient de posturi și care se confruntă cu lipsă de 

personal.   

 Întrucât ANC nu deține spații proprii în teritoriu, birourile teritoriale își desfășoară 

activitatea în spații alocate pe bază de protocol, în sediile teritoriale ale Oficiului Național al 

Registrului Comerțului din Suceava, Galați și Timișoara, iar la Iași în sediul primăriei. Având 

în vedere faptul că aceste birouri desfășoară doar activitate de relații cu publicul (înregistrarea 

dosarelor de redobândire a cetățeniei române), se impune a se acorda o atenție deosebită 

spațiilor de lucru, în scopul asigurării unor condiții adecvate pentru buna desfășurare a 

activității personalului, dar și a unei săli de așteptare. În acest sens, este relevant a se prezenta 

situația de la Biroul teritorial Iași, care își desfășura activitatea în sediul Instituției Prefectului 

Iași. Din cauza numărului mare de persoane care veneau zilnic pentru a depune dosare de 

                                                           
15

 În acest sens, este avută în vedere, pe lângă desființarea Biroului teritorial Cluj, mărirea competenței Biroului 

teritorial Timișoara, prin includerea atribuției de înregistrare a cererilor formulate în temeiul art. 8
1
 din Legea nr. 

21/1991.  



52 
 

redobândire a cetățeniei române, Instituția Prefectului a decis să rezilieze protocolul de 

colaborare, astfel încât, în urma demersurilor efectuate, Primăria Iași a identificat și a pus la 

dispoziție un spațiu adecvat desfășurării activității. 

 Având în vedere faptul că birourile teritoriale își desfășoară activitatea în diferite orașe 

din țară și sunt coordonate de Biroul înregistrare cereri privind cetățenia română, există 

dificultăți în privința asigurării coordonării, supravegherii și controlului activității acestora. 

Comunicarea între cele patru sedii ale birourilor teritoriale și șefii ierarhici se realizează cu 

dificultate din cauza lipsei mijloacelor de comunicare. Fiecărui birou teritorial i-a fost alocat un 

telefon mobil cu un număr limitat de minute, ceea ce determină imposibilitatea raportării pe 

cale ierarhică, în timp real, a tuturor datelor și a informațiilor relevante, inclusiv a incidentelor 

ori a evenimentelor apărute în cadrul desfășurării activității. De aceea, în sprijinul asigurării 

unei comunicări eficiente, s-au inițiat deja demersuri pentru instalarea, cu sprijinul de 

specialitate al STS, a unui sistem de comunicații telefonice și de videoconferință între toate 

sediile ANC.   

 În vederea coordonării activității birourilor teritoriale va fi desemnată, din cadrul 

angajaților acestora, câte o persoană din cadrul fiecărui birou, căreia îi vor fi delegate atribuțiile 

necesare pentru organizarea și coordonarea activității biroului respectiv. 

 Cum am mai precizat, modul de funcționare a birourilor teritoriale va fi optimizat prin 

introducerea sistemului A-Ticketing pentru înregistrarea cererilor de cetățenie, precum și prin 

dotarea acestora cu mobilier și aparatură de birou, inclusiv prin alocarea unei autoutilitare 

destinată transportului dosarelor de cetățenie de la sediile birourilor la sediul central al ANC.     

 O altă măsură de natură să determine eficientizarea activității birourilor teritoriale o 

constituie organizarea periodică a unor întâlniri profesionale pentru  identificarea, analizarea și 

soluționarea problemelor apărute, precum și pentru generalizarea bunelor practici cristalizate la 

nivelul acestora. La aceste întâlniri de lucru vor participa, în mod direct sau prin 

videoconferință, angajații de la sediul ANC și cei de la birourile teritoriale ale ANC, care sunt 

implicați în operațiunile de primire și înregistrare a dosarelor. De asemenea, este avută în 

vedere desfășurarea, în mod periodic, a unor acțiuni de control, planificate sau inopinate, de 

fond sau tematice, ale activității birourilor teritoriale.  
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Secţiunea 12 

Activitatea economico-financiară și administrativă 

 

 Domeniul economico-financiar este unul de strictă specialitate, ceea ce face necesară o  

colaborare strânsă între direcția de profil și celelalte direcții din cadrul ANC. Această 

colaborare se manifestă, în primul rând, în procesul fundamentării științifice a bugetului de 

cheltuieli, cu respectarea procesului de proiecție bugetară. Astfel, toate propunerile de finanțare 

a activității structurilor organizatorice, însoțite de notele de fundamentare elaborate de fiecare 

șef de compartiment, sunt centralizate la nivelul Direcției administrativ-economice și resurse 

umane și prezentate spre aprobare conducerii instituției. Cât privește cheltuielile efectuate este 

necesară fundamentarea științifică a bugetului și a programului anual de achiziții publice, 

precum și introducerea metodelor de economisire și folosire eficientă a banului public, inclusiv 

prin elaborarea sau revizuirea procedurilor operaționale aplicabile în domeniu. 

 Pentru asigurarea bunei desfășurări a activității economico-financiare și administrative s-a 

dispus reglementarea circuitului documentelor cu caracter economico-financiar și stabilirea 

precisă, prin acte interne, a persoanelor și a responsabilităților în cadrul procesului de angajare, 

lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor.   

 Ca orice instituție publică, ANC dispune doar de un buget de cheltuieli, astfel încât este 

necesară identificarea unor surse financiare suplimentare pentru derularea unor proiecte de 

interes pentru instituție. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital s-ar mai putea realiza şi 

prin suplimentarea creditelor cu prilejul rectificărilor bugetare sau prin includerea ANC în 

programe de asistenţă externă. ANC nu a fost niciodată beneficiara unui program cu finanțare 

externă, astfel încât este absolut necesară atragerea, sub coordonarea și cu sprijinul Ministerului 

Justiției, a unor asemenea resurse, cum ar fi cele alocate prin programele europene sau prin 

Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020 (POCA). De asemenea, se poate 

valorifica colaborarea în domenii specifice cu instituții publice, cum ar fi STS, care asigură 

sprijin de specialitate în derularea unor proiecte în domeniul IT sau al telecomunicațiilor.  

 Modernizarea bazei materiale a instituţiei trebuie să pornească de la elementele de 

infrastructură. Astfel, actualul sediu al ANC se află într-o clădire veche, în care se găsește şi 

sediul Prefecturii Ilfov. Clădirea nu corespunde standardelor de mediu şi de urbanism, nu a 

suferit, în toată perioada de funcționare a ANC, o reparaţie capitală sau o modernizare de 

anvergură, iar spaţiul disponibil  este insuficient şi inadecvat, în special din punctul de vedere al 
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păstrării arhivei active a instituției. În aceste condiții, cel mai important proiect de natură 

administrativă îl reprezintă găsirea unui nou sediu și mutarea sediului instituției, sens în care au 

fost deja identificate câteva opțiuni, efectuarea demersurilor necesare fiind în plină desfășurare. 

 Cât privește paza sediului în care ANC își desfășoară activitatea, aceasta este asigurată de 

o firmă privată care oferă servicii de pază și supraveghere, conform contractului de prestări 

servicii încheiat cu ANC. Având în vedere competențele ANC și faptul că desfășoară activitate 

de lucru cu publicul (în medie, circa 500 de persoane intră zilnic în sediul instituției), este 

necesară modificarea cadrului legislativ și includerea Autorității în lista obiectivelor beneficiare 

de pază cu efective de jandarmi, cu exceptare de la plată
16

.  

 Cum am arătat, ANC dispune de două autoturisme marca Skoda Octavia
17

, dar, de peste 3 

luni, acestea nu pot fi utilizate din cauza lipsei conducătorilor auto. Această problemă a fost 

cauzată de faptul că, în perioada ianuarie-februarie 2016, cei doi conducători auto ai ANC au 

participat la un concurs de ocupare a unor posturi vacante de personal contractual cu studii 

superioare, iar după promovarea concursului, cele două persoane au continuat să exercite 

atribuțiile de conducător auto, fără ca pentru ocuparea acestora să fi fost organizat un nou 

concurs. De abia în luna martie 2016, odată cu venirea noii conduceri, cei doi foști conducători 

auto și-au preluat atribuțiile corespunzătoare noilor posturi, iar în luna aprilie 2016 a fost 

demarată procedura de ocupare a celor două posturi vacante de conducător auto, procedură ce 

se află în desfășurare.  

 Pe lângă dotarea cu autoturisme pentru transportul persoanelor și al dosarelor, se va 

urmări, în continuare, înlocuirea mijloacelor de muncă uzate fizic și/sau moral, precum și 

dotarea suplimentară cu asemenea mijloace, de natura mobilierului de birou sau a mijloacelor 

IT .  

 Cât privește activitatea de gestionare a documentelor din cadrul ANC se impune 

dezvoltarea și utilizarea unei aplicații IT, structurată pe niveluri de acces, de tipul SmartDoc. În 

mod complementar, va fi inițiată și implementarea unei aplicații prin care să se realizeze 

arhivarea electronică a documentelor, cele două soluții tehnice asigurând, pe lângă 

                                                           
16

  În acest sens vor fi formulate propuneri privind introducerea ANC în Lista obiectivelor la care se asigură paza și 

protecția cu efective de jandarmi, cu exceptarea de la plată, conform  HG nr. 1486/2005. 
17

 Cele două autoturisme au fost puse la dispoziție de către Ministerul Justiției, prin contract de comodat și au o 

vechime de 9 ani.  
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managementul eficient al documentelor, și disponibilitatea acestora, managementul termenelor 

și reducerea arhivei fizice a Autorității
18

.   

 Pe lângă măsurile de arhivare electronică, vor fi dispuse măsuri de pregătire a 

documentelor (dosarelor de arhivă) în vederea realizării arhivei în formă fizică și predării 

acestora către compartimentul de specialitate, după care va fi efectuată selecționarea 

documentelor, operațiuni care nu au fost efectuate niciodată de la înființarea instituției până în 

prezent. 

  

                                                           
18

 O parte importantă a dosarelor de cetățenie (dosarele vechi) se află depozitată într-un spațiu pus la dispoziție, pe 

bază de protocol, de către Uniunea Națională a Notarilor Publici. Recent, această instituție a notificat ANC cu 

privire la intenția de denunțare unilaterală a acestui protocol, astfel încât o prioritate a perioadei următoare constă 

în identificarea unei soluții pentru depozitarea acestor dosare. 
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Capitolul 7 

CONCLUZII 

 

Solicitanții cetățeniei române sunt îndreptățiți să ceară standarde înalte pentru eficiența 

serviciului public care este asigurat de ANC. Soluționarea promptă și corectă a cererilor de 

cetățenie, în cadrul asigurat de legislația în vigoare, reprezintă misiunea esențială a Autorității, 

care trebuie să funcționeze pe tiparul unor procese administrative eficiente, inclusiv din punct 

de vedere economic, al raportului costuri instituționale/beneficii sociale.  

 În acest context, dezvoltarea instituțională a ANC trebuie să aibă în vedere 

complexitatea și utilitatea procedurilor birocratice, în raport cu interesele legitime ale 

beneficiarilor. Altfel spus, instituția este eficientă în măsura în care deservește, la înalte 

standarde de calitate și operativitate, interesele beneficiarilor, iar birocrația este utilă dacă este 

organizată pe principii de raționalizare administrativă și de cooperare cu persoanele care intră în 

contact cu Autoritatea.  

Cu toate că este o instituție tânără, prin însăși natura misiunii sale ANC are un rol 

strategic în cadrul sistemului statal român, fiind o organizație modernă, cu un cadru normativ 

consolidat, ale cărei avantaje constau în specializarea şi în unicitatea sa, precum şi în calitatea 

resurselor umane, în experienţa şi în capacitatea profesională a acestora.  

Ca instituție publică de interes național, ANC se legitimează prin rezultatele obținute în 

aplicarea prevederilor legale privind cetățenia română, rezultate care vădesc atât amploarea 

eforturilor depuse, cât și preocuparea pentru asigurarea calității și operativității procedurilor 

privind cetățenia. Principalele sale vulnerabilităţi sunt legate de dinamica accelerată a 

schimbărilor din  mediul  românesc și, mai ales din cel european, de insuficiența resurselor și de 

unele recente accente negative ale imaginii publice.    

În aceste condiții este necesară continuarea procesului de consolidare accelerată a ANC, 

prin flexibilizarea structurală şi funcţională și prin întărirea capacității sale administrative. 

Figura centrală a acestui proces este solicitantul de cetățenie, viitorul posibil cetățean român, 

care, așa cum am arătat, este principalul beneficiar al serviciului public asigurat de către 

Autoritate; pornind de la această premisă principalul rol al ANC constă în asigurarea serviciilor 

de suport pentru buna desfășurare a activității Comisiei pentru cetățenie.  

Consolidarea instituțională este strâns legată de realismul și ambiția obiectivelor sale 

strategice și de modul în care acestea se integrează într-o viziune coerentă pe termen mediu și 
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lung. Elaborarea viitoarei strategii pe termen mediu (2017-2020) vine să răspundă acestei 

nevoi, așa cum planul de acțiune pentru anul în curs constituie o reacție instituțională imediată 

la dificultățile și provocările pe care ANC le traversează în această perioadă. În același efort 

general de eficientizare a instituției se înscrie și efectuarea unei analize exhaustive a modului de 

funcționare și a activității ANC, de la înființare până în prezent, analiză care nu reprezintă 

numai un bilanț de etapă, ci și o diagnoză aptă să fundamenteze orientările și eforturile viitoare.  

Dezvoltarea în continuare a ANC și atingerea deplinei maturități și performanțe 

instituționale presupun un efort colectiv și de durată, în care rolul esențial îl joacă oamenii care 

dau viață instituției, aceștia fiind cei care, prin eforturile lor, încearcă să demonstreze, în fiecare 

zi, că încrederea publicului în Autoritate este pe deplin meritată.  
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