ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADRESEAZĂ
SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR
Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate
se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va
prezenta procură pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea
diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află
solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la
obiectul mandatului.
Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de
identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la
oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Documentele
cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a
domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.
DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN
URMĂTOARELE DOCUMENTE:
a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare;
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu,
însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
c) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a
poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că
solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate
prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice
puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către
reprezentanţii lor legali;
d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz,
găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.
Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului
public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului
public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.”

ACTE DE IDENTITATE
Documentul care se elibereaza cetateanului roman cu domiciliul in Romania este cartea
de identitate. Cartea de identitate se elibereaza pentru prima data la implinirea varstei de
14 ani. Cu aceasta se face dovada identitatii, a domiciliului, a resedintei titularului (dupa
caz) si a cetateniei romane. Termenul de valabilitate al cartii de identitate este de:
•
•
•
•

4 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani;
7 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18-25 ani;
10 ani dupa implinirea varstei de 25 ani;
permanent dupa implinirea varstei de 55 ani.

In sensul ordonantei de urgenta a Guvernului, prin act de identitate se intelege si cartea de
identitate provizorie. Cartea de identitate provizorie se elibereaza atunci cand persoana
fizica nu poseda toate documentele necesare eliberarii cartii de identitate si in cazul
cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania..
Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul
public comunitar de evidenta a persoanelor , dar nu poate depasi un an.
IMPORTANT - NOTA
Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza careia
solicitantul are domiciliul sau resedinta.
In conformitate cu prevederile legale, cetatenii sunt obligati sa se prezinte, cu 15 zile
inainte de implinirea varstei de 14 ani sau de la expirarea valabilitatii actului de identitate
detinut, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor la care sunt arondati cu
domiciliul (resedinta), pentru a solicita punerea in legalitate cu un act de identitate.
Nerespectarea acestor prevederi atrage raspunderea contraventionala, care se
sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 25 lei (RON) si 40 lei (RON), fara a exista
posibilitatea achitarii, in 48 de ore, a jumatate din minimul sumei prevazute.
Facem un apel catre toti cetatenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al
actelor de identitate, in vederea evitarii situatiilor neplacute in care pot deveni
contravenienti la prevederile legii.
Cazuri in care se elibereaza o noua carte de identitate :
•
•

la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi
preschimbat;
daca s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data
ori locul nasterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale
administrativa; adoptie; constatarea unor greseli de scriere la intocmirea actului de
stare civila; inregistrarea unei persoane in pozitia de "copil gasit" si identificarea
ulterioara a actului de nastere intocmit initial, intre acestea existand
neconcordanta la data nasterii; inregistrarea tardiva a nasterii unei persoane, cu
inscrierea numai a anului de nastere s.a.);

•

•
•
•
•
•
•
•
•

in cazul schimbarii domiciliului sau a rangului localitatilor si strazilor, al
renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infintarii localitatilor sau
strazilor;
in cazul deteriorarii actului de identitate;
in cazul distrugerii, pierderii sau furtului actului de identitate;
la expirarea sau revocarea interdictiei titularului de a se afla in anumite localitati ;
cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia
titularului ;
in cazul anularii ;
in cazul schimbarii sexului;
in cazul atribuirii unui nou CNP;
pentru preschimbarea buletinului de identitate.

