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ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR CARE SE ADRESEAZĂ SERVICIULUI 

PUBLIC    COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

-DEPUNEREA CERERILOR pentru eliberarea actelor de identitate - 

 

 Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de 

identitate se eliberează titularilor. În situația în care solicitantul nu se află în țară, 

mandatarul va prezenta o procură specială pe care se aplică fotografia titularului, 

autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră a României din 

statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, 

în mod obligatoriu, scopul pentru care a aceasta a fost dată, respectiv depunerea și 

ridicarea actului de identitate, precum și motivul/motivele pentru care se solicită actul 

de identitate. 

 Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea 

primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile 

diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv. 

 Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și a 

domiciliului , necesare eliberării actului de identitate se prezintă în original și copie. 

Pentru actele de identitate aflate în termen de valabilitate lăsate în posesia titularului,  

solicitantul declară că le va restitui cu ocazia înmânării noii cărți de identitate. 
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ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR CARE SE ADRESEAZĂ SERVICIULUI 

PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

- ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE - 

 Actul de identitate se înmânează personal titularului, pe bază de semnătură. 

 În cazul în care, după depunerea cererii, titularul nu se mai poate prezenta pentru 

ridicarea actului de identitate, înmânarea acestuia se realizează astfel: 

 a) pentru titularul care se află în țară, unei persoane împuternicite pe bază de 

procură specială autentificată la notarul public român; 

 b) pentru titularul aflat temporar în străinătate, unei persoane împuternicite pe 

bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de 

carieră ale României din statul respectiv ori la autoritățile străine competente. În acest 

ultim caz, procura va fi prezentată tradusă și legalizată, potrivit normelor în vigoare; 

 c) pentru titularul care se află pe raza localității de domiciliu dar este 

netransportabil sau internat într-o unitate sanitară ori de ocrotire socială sau locuiește 

într-o localitate izolată sau aflată la distanță mare de serviciul public comunitar de 

evidență a persoanelor, personal 

  - de către personalul S.P.C.L.E.P., în cazul persoanelor care domiciliază pe 

raza unității administrativ-teritoriale unde funcționează acesta  

  - de către lucrătorii de poliție, în cazul persoanelor care domiciliază în 

mediul rural. 

 d) pentru titularul care locuiește într-o localitate izolată sau aflată la distanță 

mare de serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, prin intermediul 

polițiștilor. 

 (3) În cuprinsul procurii speciale prevăzute la lit. a) și b) se înscrie, în mod 

obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv „ridicarea actului de 

identitate“. 

 (4) Persoana împuternicită și cea desemnată care solicită ridicarea sau, după caz, 

primește actul de identitate, în numele titularului, prezintă documentele care fac 

dovada identității și a calității sale. 

 (5) În situația prevăzută la lit. d), cetățeanul înscrie pe cerere, la rubrica „alte 

mențiuni“: „Solicit înmânarea actului de identitate prin intermediul polițistului din 

mediul rural/unei alte persoane.“ și, după caz, menționează numele, prenumele și codul 

numeric personal ale persoanei desemnate.  


