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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

 29 martie 2020 

√ Hotararea 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară 
a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei 
şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil, publicată 
în Monitorul Oficial 312/29.03.2021 

→Se aprobă Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, prevăzute în anexa nr. 1. 

→Se aprobă forma şi conţinutul cărţii de identitate, cărţii de identitate provizorii, ale 
autocolantului privind stabilirea reşedinţei, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate 
simple, dovezii de reşedinţă, ale cărţii de imobil pentru imobile cu destinaţia de locuinţă şi ale 
cărţii de imobil pentru unităţile de cazare în comun, prevăzute în anexele nr. 2-9. 

→Elementele grafice de securitate şi de personalizare ale cărţii electronice de identitate, cărţii 
de identitate simple, cărţii de identitate provizorii, precum şi ale dovezii de reşedinţă se 
stabilesc, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al 
ministrului afacerilor interne, cu avizul Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. 

→Fluxul detaliat al activităţilor care se desfăşoară de către personalul instituţiilor cu atribuţii 
pentru eliberarea actelor de identitate şi a dovezilor de reşedinţă se stabileşte, în termen de 
3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin comun al ministrului afacerilor 
interne şi al ministrului afacerilor externe. 

→Prezenta hotărâre asigură aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.157 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securităţii cărţilor de 
identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi 
membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 188 din 12 iulie 2019, denumit în continuare 
Regulament, cu privire la cartea electronică de identitate. 

→ (1)În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulament se desemnează Direcţia pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., 
ca punct de contact pentru punerea în aplicare a Regulamentului. 

(2)În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulament, D.E.P.A.B.D. dezvoltă mecanismele 
necesare şi asigură cooperarea cu instituţiile relevante la nivelul Uniunii Europene, în scopul 
asigurării finalităţii serviciilor de informare şi de asistenţă, incluse în portalul digital unic 
prevăzut în Regulamentul (UE) 2018/1.724 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 
octombrie 2018 privind înfiinţarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la 
informaţii, la proceduri şi la servicii de asistenţă şi de soluţionare a problemelor şi de 
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modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr. 295 din 21 noiembrie 2018. 

(3)D.E.P.A.B.D. îndeplineşte obligaţia de notificare a Comisiei Europene şi a statelor membre 
potrivit prevederilor art. 9 din Regulament. 

→ (1)În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (7) din Regulament, D.E.P.A.B.D. constituie şi 
actualizează, cel puţin o dată pe an, lista autorităţilor competente care au acces la datele 
biometrice înscrise pe suportul de stocare. Lista se publică pe pagina de internet a 
D.E.P.A.B.D. 

(2)În aplicarea dispoziţiilor art. 11 alin. (7) din Regulament, D.E.P.A.B.D. iniţiază procedura de 
notificare a Comisiei Europene. 

(3)În limitele competenţelor proprii, D.E.P.A.B.D. furnizează Comisiei Europene informaţiile 
relevante prevăzute la art. 13 alin. (3) din Regulament. 

(4)În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (3) din Regulament se desemnează D.E.P.A.B.D. ca 
organism responsabil cu emiterea cărţilor de identitate. 

→Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

→ (1)Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 

(2)Documentele prevăzute în anexele nr. 5-7 se eliberează de la data realizării condiţiilor 
tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate. 

(3)Dispoziţiile art. 86 din anexa nr. 1 se aplică de la data realizării condiţiilor tehnice pentru 
eliberarea cărţii electronice de identitate. 

(4)Până la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, 
înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate se realizează prin aplicarea 
autocolantului prevăzut în anexa nr. 4 pe cartea de identitate prevăzută în anexa nr. 2 sau, 
după caz, pe cartea de identitate provizorie prevăzută în anexa nr. 3. 

(5)Înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate se realizează la cererea 
persoanei. Pentru soluţionarea cererii, personalul serviciului public comunitar de evidenţă a 
persoanelor efectuează activităţile prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. a)-e), i), j), o) şi r) din anexa 
nr. 1 şi preia imaginea facială a solicitantului, dacă aceasta nu este înregistrată în Registrul 
naţional de evidenţă a persoanelor. 

→La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: 

a)Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale 
autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 582 din 5 iulie 2006, cu modificările ulterioare; 

b)Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 
din 17 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

ANEXA nr. 1: 
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NORME METODOLOGICE de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români 

Dispoziţii generale 

Art. 1 

Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare unitară a dispoziţiilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 2 

Activitatea de evidenţă a persoanelor reprezintă ansamblul operaţiunilor realizate pentru 
înregistrarea şi actualizarea datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români, necesare în 
vederea cunoaşterii populaţiei, mişcării acesteia, comunicării de date şi informaţii 
autorităţilor şi instituţiilor publice, persoanelor fizice şi juridice interesate, precum şi pentru 
eliberarea documentelor necesare cetăţenilor români în relaţiile cu statul, cu persoanele 
fizice şi juridice. 

Art. 3 

(1)În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 

a)alertă - setul de date introduse într-un sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal 
referitoare la persoane faţă de care au fost dispuse anumite măsuri privind restrângerea 
exerciţiului unor drepturi în vederea realizării unui interes public, a asigurării ori menţinerii 
ordinii şi siguranţei publice ori pentru realizarea interesului public în domeniul sănătăţii 
publice; 

b)menţiune - setul de date introduse într-un sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal 
referitoare la persoane care necesită protecţie sau se află într-o situaţie de vulnerabilitate în 
scopul realizării, după caz, a unui interes public sau a unui interes privat ori care presupune 
aplicarea unei proceduri speciale; 

c)notificare - setul de date introduse în sistemul de evidenţă a datelor cu caracter personal 
pentru atenţionarea funcţionarului de evidenţă a persoanelor şi a funcţionarului de stare 
civilă cu privire la necesitatea realizării unei activităţi sau dispunerii unei măsuri; 

d)S.I.I.E.A.S.C. - sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă; 

e)R.N.E.P.S. - registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple. 

(2)Termenii şi expresiile referitoare la evidenţa cetăţenilor români, S.N.I.E.P., C.N.P. şi R.N.E.P. 
au înţelesul prevăzut de art. 2, art. 3 alin. (3), art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3)Expresiile S.P.C.E.P., S.P.C.L.E.P. şi S.P.C.J.E.P. au înţelesul prevăzut de art. 1, 4 şi 6 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
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publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4 

Evidenţa persoanelor şi activităţile de eliberare a actelor de identitate se realizează de către 
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., şi de către S.P.C.E.P. 

Art. 5 

D.E.P.A.B.D. şi S.P.C.E.P. răspund de organizarea, funcţionarea, păstrarea şi exploatarea 
evidenţelor pe care le deţin în R.N.E.P. din cadrul S.N.I.E.P., în limitele competenţelor 
conferite de lege. 

CAPITOLUL II:Organizarea evidenţei persoanelor 

SECŢIUNEA 1:Sistemul general de organizare a evidenţei persoanelor 

Art. 6 

Evidenţa persoanelor se realizează la nivel central de către D.E.P.A.B.D., iar la nivel 
judeţean/local şi al municipiului Bucureşti de către serviciile publice comunitare 
judeţene/locale şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a persoanelor, pentru cetăţenii 
români care au domiciliul sau reşedinţa în raza de competenţă teritorială. 

Art. 7 

(1)Pentru unităţile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.E.P., activitatea de 
evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a actelor de identitate şi a dovezilor de 
reşedinţă este asigurată de serviciile publice comunitare la care sunt arondate aceste 
localităţi, fără plata sau impunerea unor taxe suplimentare din partea cetăţenilor ori a 
autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile deservite. 

(2)În situaţia suspendării activităţii unui S.P.C.E.P., în condiţiile art. 84 alin. (5) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic 
de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate şi rezidenţă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele din localităţile arondate 
acestuia sunt deservite de către cel mai apropiat S.P.C.L.E.P. de pe raza judeţului, iar dacă 
acest lucru nu este posibil, de către serviciul public comunitar judeţean. 

Art. 8 

Din punct de vedere structural, activitatea de evidenţă a persoanelor este organizată astfel: 

a)D.E.P.A.B.D. gestionează, administrează şi actualizează în sistem informatizat evidenţa 
cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în România, în cadrul R.N.E.P., asigurând 
organizarea, coordonarea şi controlul metodologic al activităţii S.P.C.E.P. judeţene, locale, al 
municipiului Bucureşti, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în limitele 
competenţelor conferite de lege; 

b)S.P.C.J.E.P. şi cel al municipiului Bucureşti gestionează şi actualizează evidenţa cetăţenilor 
români cu domiciliul sau reşedinţa în unităţile administrativ-teritoriale respective, asigurând 
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organizarea, coordonarea şi controlul metodologic al activităţii serviciilor publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

c)S.P.C.L.E.P. gestionează şi actualizează evidenţa cetăţenilor români cu domiciliul sau 
reşedinţa pe raza lor de competenţă. 

SECŢIUNEA 2:Structura R.N.E.P. 

Art. 9 

R.N.E.P. este organizat pe principiul locului de domiciliu al cetăţenilor şi cuprinde o 
componentă informatizată, organizată pe un singur nivel - central şi o componentă manuală 
structurată pe 3 niveluri: central, judeţean/municipiul Bucureşti şi local. 

Art. 10 

(1)Componenta centrală informatizată a R.N.E.P. este constituită din componenta centrală 
informatizată, realizată începând cu data de 1 ianuarie 1980, care a preluat, începând cu data 
de 1 iunie 1992, componentele informatizate locale, judeţene şi a municipiului Bucureşti. 

(2)Componenta centrală informatizată a R.N.E.P. cuprinde ansamblul datelor personale ale 
tuturor cetăţenilor români cu domiciliul şi/sau reşedinţa în România sau ale celor care au 
dobândit statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, precum şi din imaginile 
faciale ale cetăţenilor români cărora li s-au eliberat acte de identitate. 

(3)Componenta centrală informatizată a R.N.E.P. cuprinde, în ordine cronologică, începând 
de la momentul înregistrării naşterii persoanei fizice, următoarele date: 

a)personale principale: numele şi prenumele, sexul, data naşterii, localitatea de naştere, 
prenumele părinţilor, codul numeric personal al titularului datelor, codul numeric personal al 
soţului/soţiei şi copiilor; 

b)personale generale: studiile, ocupaţia, situaţia militară, după caz; 

c)despre domiciliu şi reşedinţă: judeţul/sectorul, localitatea, strada, numărul, blocul, scara, 
etajul, apartamentul, data stabilirii domiciliului şi perioada de valabilitate a reşedinţei, 
informaţii privind dovada adresei de domiciliu: tipul actului, număr/dată, emitent şi 
localitatea; 

d)privind actele de identitate eliberate de către D.E.P.A.B.D. sau S.P.C.E.P.: seria, numărul, 
termenul de valabilitate, instituţia emitentă, data înmânării, motivul/motivele eliberării; 

e)privind statutul civil: certificatele de naştere, certificatele de căsătorie, 
certificatele/sentinţele judecătoreşti de divorţ, referitoare la: tipul documentului, seria, 
numărul, data şi locul eliberării, emitentul, numărul actului de stare civilă, data, localitatea şi 
judeţul înregistrării, precum şi informaţii cu privire la statutul civil preluate din alte 
documente; 

f)privind instituirea şi încetarea tutelei, a plasamentului în regim de urgenţă şi a 
plasamentului, în ţară sau în străinătate: tipul documentului, numărul, data şi instituţia 
emitentă, informaţii referitoare la tutore, persoana sau serviciul de tip rezidenţă la care s-a 
instituit plasamentul, precum şi la furnizorul de servicii sociale; 
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g)imaginea facială a persoanei posesoare a cărţii de identitate, a cărţii de identitate simple, a 
cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate provizorii şi a buletinului de identitate în 
care s-a înscris menţiunea privind stabilirea reşedinţei; 

h)privind decesul: tipul documentului, seria, numărul, data şi locul eliberării, emitentul, 
numărul actului de stare civilă, data, localitatea şi judeţul înregistrării; 

i)referitoare la dobândirea/redobândirea/pierderea cetăţeniei române: tipul documentului, 
seria/numărul, data întocmirii, emitentul, data producerii evenimentului; 

j)privind stabilirea domiciliului în străinătate: tipul documentului, numărul, data întocmirii, 
emitentul, data la care a fost stabilit domiciliul şi statul; 

k)privind evidenţa operativă referitoare la interzicerea exercitării drepturilor electorale, 
interzicerea prezenţei în anumite localităţi, interzicerea părăsirii teritoriului României, măsura 
dării în urmărire, măsura preventivă a controlului judiciar sau cea a controlului judiciar pe 
cauţiune ori a arestului la domiciliu ori cele referitoare la persoane căutate pentru 
participarea la proceduri judiciare, la persoane care fac obiectul unei măsuri de protecţie 
dispuse printr-un ordin de protecţie sau la persoane puse sub interdicţie; 

l)informaţii asociate persoanei: tipul documentului, numărul/data întocmirii, emitentul, 
obiectul notificării. 

(4)Datele actualizate prevăzute la alin. (3) constituie datele active, iar după momentul 
actualizării datele înregistrate anterior reprezintă date de istoric. 

Art. 11 

(1)Informaţiile cuprinse în componenta centrală informatizată a R.N.E.P. sunt înscrise cu 
caracterele alfabetului latin extins, cu diacritice, iar pentru unele informaţii se respectă 
următoarele reguli: 

a)numele şi prenumele compuse din două sau mai multe cuvinte sunt preluate, cu sau fără 
cratimă, după cum sunt înscrise în certificatele de stare civilă şi certificatele/sentinţele de 
divorţ; dacă în certificatul de naştere şi în cel de căsătorie ori în certificatul/sentinţa de divorţ 
datele sunt înscrise în mod diferit - cu sau fără cratimă, numele se preia ca în certificatul de 
căsătorie ori în certificatul/sentinţa de divorţ, iar celelalte date aşa cum se regăsesc în 
certificatul de naştere; 

b)localitatea, judeţul, sectorul şi ţara aferente locului de naştere sau, după caz, domiciliului 
ori reşedinţei se înscriu cu denumirea actuală. 

(2)În scopul asigurării securităţii, disponibilităţii şi coerenţei datelor, D.E.P.A.B.D. poate 
administra prin intermediul structurilor teritoriale judeţene subordonate copii operaţionale 
organizate la nivel judeţean, ce conţin seturi de date extrase din componenta centrală 
informatizată a R.N.E.P., delimitate potrivit principiului locului de domiciliu. 

(3)D.E.P.A.B.D. are obligaţia să asigure evidenţa copiilor operaţionale prevăzute la alin. (2), 
implementarea de mecanisme pentru asigurarea asumării responsabilităţii prelucrărilor de 
date cu caracter personal, precum şi un nivel similar de securitate pentru toate seturile de 
date administrate. 

SECŢIUNEA 3:Componentele R.N.E.P. 
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Art. 12 

(1)Componenta manuală centrală a R.N.E.P. cuprinde următoarele elemente: 

a)evidenţa centrală manuală a cetăţenilor români cu domiciliul în România, întocmită 
începând cu data de 20 august 1949 şi actualizată până la data de 1 iulie 2000, aflată în 
conservare la nivelul D.E.P.A.B.D.; aceasta conţine fişele de evidenţă centrală ale cetăţenilor 
români cărora le-au fost eliberate acte de identitate şi domiciliază în România, ale celor care 
au decedat, au renunţat ori cărora li s-a retras cetăţenia română, precum şi ale celor care şi-
au stabilit domiciliul în străinătate, cartate strict alfabetic, separat pe sexe; 

b)evidenţa buletinelor de identitate eliberate în perioada 20 august 1949-1 aprilie 2003, pe 
bază de registre şi microfişe; 

c)evidenţa schimbărilor de nume pe cale administrativă, pe bază de dosare, registre opis, 
pentru perioada 1911-2004, până la preluarea activităţii de către S.P.C.J.E.P.; 

d)evidenţa certificatelor de stare civilă pentru uz extern, eliberate persoanelor din ţară şi din 
străinătate până la data de 31 decembrie 1997, pe bază de fişe; 

e)evidenţa certificatelor eliberate de autorităţile străine şi transcrise în registrele de stare 
civilă române, pe bază de fişe constituite până în luna iunie 2009, când activitatea a fost 
preluată de către S.P.C.E.P.; 

f)evidenţa actelor de identitate eliberate de D.E.P.A.B.D., pe bază de registre. 

(2)Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), c)-e) sunt cuprinse şi în format digital în Registrul 
electronic naţional al fişelor de evidenţă centrală, denumit R.E.N.F.E.C., administrat de către 
D.E.P.A.B.D. 

Art. 13 

Componenta manuală judeţeană/a municipiului Bucureşti a R.N.E.P. conţine următoarele 
evidenţe neautomatizate: 

a)evidenţa actelor de identitate eliberate de S.P.C.J.E.P./municipiul Bucureşti, pe bază de 
registre; 

b)evidenţa actelor şi faptelor de stare civilă, înregistrate de structurile de stare civilă ale 
unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului sau municipiului Bucureşti, pe bază de 
registre - exemplarul II. 

Art. 14 

Componenta manuală locală a R.N.E.P. este constituită din următoarele elemente: 

a)evidenţa locală manuală a cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa pe raza de 
competenţă, întocmită începând cu data de 20 august 1949 şi actualizată până la data de 1 
iulie 2000, aflată în conservare la nivelul S.P.C.L.E.P.; aceasta este constituită din fişele de 
evidenţă locală ale cetăţenilor români, pentru persoanele cu acte de identitate, separat de 
cele fără acte de identitate, cartate strict alfabetic, pe sexe şi medii, urban sau rural, precum 
şi fişele persoanelor decedate, ale celor care au renunţat ori cărora li s-a retras cetăţenia 
română sau au dobândit statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, cartate strict 
alfabetic, fără a se ţine cont de sex şi de mediu rural şi urban; 
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b)evidenţa buletinelor de identitate eliberate, pe bază de registre - exemplarul II; 

c)evidenţa cărţilor de identitate, a cărţilor de identitate provizorii, a adeverinţelor de 
identitate şi a buletinelor de identitate în care s-a aplicat cea de-a doua fotografie, pe bază de 
registre, într-un singur exemplar; 

d)exemplarul II al cărţii de imobil, constituit pe bază de fişe de apartament, întocmite şi 
actualizate până la data de 1 iulie 2000, ţinute în mape speciale şi organizate pe străzi, în 
ordinea crescătoare a numerelor, pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă; 

e)exemplarul II al cărţii de imobil, pentru unităţile de ocrotire şi protecţie socială, cămine, 
internate sau alte locuri de cazare în comun, cu excepţia unităţilor de cazare turistice, întocmit 
şi actualizat până la data de 20 iulie 2000; 

f)evidenţa actelor şi faptelor de stare civilă, precum şi a menţiunilor operate pe marginea 
acestora, înregistrate de structurile de stare civilă ale unităţilor administrativ-teritoriale de pe 
raza de competenţă a S.P.C.E.P., pe bază de registre - exemplarul I. 

SECŢIUNEA 4:Nomenclatoarele unitare de interes general utilizate pentru ţinerea în 
actualitate a R.N.E.P. 

Art. 15 

(1)Pentru prelucrarea automată a datelor şi pentru ţinerea în actualitate a R.N.E.P. se 
utilizează nomenclatoarele unitare de interes general, constituite în funcţie de următoarele 
categorii de date: 

a)unitatea administrativ-teritorială, denumită în continuare U.A.T. şi localitate; 

b)artere de circulaţie; 

c)ocupaţii/profesii; 

d)tipuri de instruire/unităţi de învăţământ; 

e)state, cetăţenii; 

f)tipuri de acte/certificate de stare civilă. 

(2)Modificarea sau completarea nomenclatoarelor unitare de interes general prevăzute la 
alin. (1) lit. a) şi b) se realizează de către D.E.P.A.B.D. prin proceduri informatice, în baza 
comunicărilor autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, transmise în condiţiile art. 51 alin. 
(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(3)În situaţia în care redactarea tipului şi denumirii localităţii împreună cu tipul şi denumirea 
U.A.T.-ului, abrevierea judeţului şi tipul şi denumirea arterei de circulaţie, precum şi, dacă 
este cazul, numărul de imobil, denumirea imobilului, scara, etajul, apartamentul totalizează 
un număr mai mare de 90 de caractere, inclusiv caractere de tip spaţiu sau semne de 
punctuaţie, autoritatea solicitantă are obligaţia să furnizeze şi informaţii cu privire la 
prescurtarea denumirii arterei de circulaţie. 

(4)În scopul respectării limitărilor tehnice existente, D.E.P.A.B.D. poate decide măsuri 
suplimentare de formatare a datelor înscrise pe actul de identitate. 
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(5)Structurile aflate în subordinea D.E.P.A.B.D. consultă instituţia prefectului în termen de 5 
zile lucrătoare de la data primirii comunicării prevăzute la alin. (2) şi, totodată, verifică 
corectitudinea informaţiilor cuprinse în documentele remise. 

(6)Comunicările formulate de autorităţile locale se transmit la D.E.P.A.B.D. împreună cu 
punctul de vedere al instituţiei prefectului, precum şi cu propunerile sau observaţiile 
referitoare la corectitudinea informaţiilor. 

(7)D.E.P.A.B.D. îndeplineşte procedurile informatice prevăzute la alin. (2) numai dacă 
instituţia prefectului sau structurile prevăzute la art. 51 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au formulat 
observaţii. În situaţia în care au fost formulate observaţii, D.E.P.A.B.D. restituie documentaţia 
instituţiei solicitante. 

Art. 16 

Utilizarea nomenclatoarelor unitare de interes general se poate face şi în cazurile în care se 
transmit sau se acordă acces autorităţilor şi instituţiilor publice, potrivit competenţelor şi 
drepturilor legale, la informaţiile din R.N.E.P. 

CAPITOLUL III:Înregistrarea şi actualizarea datelor privind persoana fizică 

SECŢIUNEA 1:Înregistrarea prin proceduri automatizate şi atribuirea codului numeric 
personal 

Art. 17 

(1)De la data operaţionalizării S.I.I.E.A.S.C., actualizarea R.N.E.P. potrivit procedurilor 
prevăzute de secţiunile 2-7 din prezentul capitol se realizează prin proceduri automate. 

(2)De la data prevăzută la alin. (1), actualizarea S.I.I.E.A.S.C. cu privire la statutul persoanei se 
realizează prin preluarea informaţiilor relevante din R.N.E.P. prin proceduri automate. 

(3)Documentele prin care se face dovada desfacerii căsătoriei în străinătate sau încetării 
acesteia prin decesul soţului/soţiei depuse de cetăţeni în susţinerea cererilor pentru 
eliberarea actelor de identitate se transmit structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. care 
a preluat cererea, în scopul înscrierii menţiunii pe marginea actului de stare civilă. 

(4)Cererea prevăzută la alin. (3) se soluţionează după actualizarea datelor relevante în 
R.N.E.P. potrivit alin. (1). 

Art. 18 

(1)C.N.P. este alcătuit din 13 cifre, structurate în trei părţi: semnificativă, secvenţială şi o cifră 
de control. 

(2)Partea semnificativă este alcătuită din 7 cifre, care exprimă sexul, secolul şi data naşterii, 
sub forma SAALLZZ. 

(3)S reprezintă sexul şi secolul în care s-a născut persoana şi poate fi: 

a)1 pentru persoanele de sex masculin născute între anii 1900-1999; 

b)2 pentru persoanele de sex feminin născute între anii 1900-1999; 
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c)3 pentru persoanele de sex masculin născute între anii 1800-1899; 

d)4 pentru persoanele de sex feminin născute între anii 1800-1899; 

e)5 pentru persoanele de sex masculin născute între anii 2000-2099; 

f)6 pentru persoanele de sex feminin născute între anii 2000-2099. 

(4)AALLZZ reprezintă data naşterii şi cuprinde ultimele două cifre ale anului naşterii (AA), luna 
naşterii, cu valori între 01 şi 12 (LL), şi ziua naşterii, cu valori între 01 şi 28, 29, 30 sau 31, după 
caz (ZZ). 

(5)Partea secvenţială este formată din 5 cifre sub forma JJNNN, cu următoarea semnificaţie: 

a)JJ reprezintă secvenţa atribuită judeţului sau sectorului în care s-a născut persoana ori în 
care avea domiciliul sau reşedinţa în momentul acordării C.N.P.; 

b)NNN reprezintă un număr de secvenţă (între 001 şi 999), repartizat pe puncte de atribuire, 
prin care se diferenţiază persoanele de acelaşi sex, născute în acelaşi loc şi cu aceeaşi dată de 
naştere (an, lună, zi). 

(6)Cifra de control (C) este atribuită de calculator şi permite depistarea eventualelor erori de 
înlocuire sau inversare a cifrelor din componenţa C.N.P. 

Art. 19 

(1)Generarea, atribuirea, înscrierea, gestionarea şi administrarea C.N.P. se realizează în 
condiţiile stabilite de Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de 
stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, denumită în continuare Metodologia în materie de stare civilă. 

(2)Verificarea operaţiunilor de atribuire şi de înscriere a C.N.P. revine S.P.C.J.E.P., sub 
coordonarea D.E.P.A.B.D., şi, după caz, misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare de 
carieră ale României. 

(3)Soluţionarea cazurilor de coduri numerice personale duble sau eronate se realizează de 
către S.P.C.L.E.P. cu avizul S.P.C.J.E.P. 

Art. 20 

Un nou C.N.P. se atribuie aceleiaşi persoane în una dintre următoarele situaţii: 

a)actul de naştere a fost rectificat, fiind modificate datele care intră în structura C.N.P.; 

b)rubrica din actul de naştere în care se înscrie C.N.P. a fost completată eronat; 

c)C.N.P. a fost atribuit greşit; 

d)solicitantul şi-a schimbat sexul; 

e)există neconcordanţe privind C.N.P. 

Art. 21 

În situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, personalul S.P.C.E.P. comunică noul 
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C.N.P., cu adresă scrisă, structurii de stare civilă care a înregistrat naşterea, în vederea 
înscrierii acestuia în actul de naştere. 

SECŢIUNEA 2:Înregistrarea datelor privind persoana fizică şi actualizarea acestora 

Art. 22 

Actualizarea datelor ce formează conţinutul R.N.E.P. se realizează prin înregistrarea continuă 
a informaţiilor privind modificările intervenite în datele referitoare la persoana fizică, 
prevăzute la art. 10 alin. (3), pe baza: 

a)documentelor prezentate de fiecare cetăţean când solicită S.P.C.E.P. eliberarea unui act de 
identitate sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei ori când primeşte înştiinţare 
scrisă de la serviciul public comunitar, care conţine datele proprii sau, după caz, datele copiilor 
minori sau ale persoanelor faţă de care este numit tutore; 

b)comunicărilor şi documentelor transmise S.P.C.E.P. şi, după caz, D.E.P.A.B.D. în condiţiile 
prevăzute la art. 9 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 23 

În vederea înregistrării şi actualizării datelor privind persoana fizică, fac obiectul comunicărilor 
prevăzute la art. 22 lit. b) următoarele evenimente sau situaţii: 

a)naşterea pentru născuţii vii, modificările intervenite cu privire la datele de stare civilă şi 
statutul civil ale persoanei fizice, decesul, precum şi naşterea/căsătoria/decesul 
transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române; 

b)dobândirea, redobândirea sau pierderea cetăţeniei române; 

c)schimbarea domiciliului din România în străinătate; 

d)interzicerea prezenţei sau părăsirii localităţii/ţării; 

e)interzicerea exercitării drepturilor electorale; 

f)darea în urmărire; 

g)punerea sub interdicţie; 

h)instituirea măsurii prin ordin de protecţie; 

i)instituirea unei măsuri preventive: privind controlul judiciar, controlul judiciar pe cauţiune, 
arestul la domiciliu; 

j)căutarea unor persoane pentru participare la proceduri judiciare. 

SECŢIUNEA 3:Înregistrarea în R.N.E.P. a naşterii 

Art. 24 

(1)Personalul cu atribuţii de stare civilă transmite, în termenele stabilite prin Metodologia în 
materie de stare civilă, comunicările nominale de naştere S.P.C.L.E.P. la care este arondată 
localitatea la nivelul căreia funcţionează structura de stare civilă care a înregistrat naşterea, 
pentru născuţii vii şi persoanele înregistrate tardiv, cetăţeni români, sau, după caz, extrase de 
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pe actele de naştere transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române, cu precizarea 
domiciliului şi a C.N.P.-ului părinţilor la rubrica "menţiuni". 

(2)Personalul cu atribuţii pe linia evidenţei persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. înregistrează în 
R.N.E.P. datele născuţilor vii şi ale persoanelor înregistrate tardiv, cetăţeni români, precum şi 
ale persoanelor cărora li s-au transcris/înscris actele de naştere, după ce efectuează verificări 
în evidenţe pentru a stabili dacă datele nu au fost înregistrate anterior. 

Art. 25 

În situaţia înregistrării naşterii la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale 
României, Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al sectorului 1 al municipiului 
Bucureşti actualizează datele corespunzătoare în R.N.E.P. 

Art. 26 

(1)Pentru copiii care au decedat în cadrul termenului legal de înregistrare a naşterii, 
personalul cu atribuţii de stare civilă trimite S.P.C.L.E.P. comunicarea de naştere, pe care se 
înscrie menţiunea de deces. 

(2)Personalul cu atribuţii pe linia evidenţei persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. înregistrează în 
R.N.E.P. atât datele referitoare la naştere, cât şi pe cele referitoare la deces. 

Art. 27 

Personalul S.P.C.L.E.P. preia din comunicările/extrasele de pe actele de naştere, în R.N.E.P., 
următoarele date: 

a)C.N.P.-ul; 

b)data naşterii; 

c)numele; 

d)prenumele; 

e)prenumele părinţilor; 

f)C.N.P.-urile părinţilor; 

g)numărul şi data actului de naştere; 

h)localitatea şi judeţul unde a avut loc naşterea, în cazul naşterii în România, iar în cazul 
naşterii în străinătate, ţara şi denumirea localităţii; 

i)domiciliul născutului viu/persoanei înregistrate tardiv/persoanei căreia i s-a transcris/înscris 
actul de naştere; în cazul minorilor ai căror părinţi au domicilii diferite se are în vedere rubrica 
privind domiciliul copilului din comunicarea de naştere; 

j)informaţiile referitoare la certificatul de naştere emis, respectiv: seria, numărul, data 
emiterii, structura emitentă, localitatea, judeţul/ţara unde a fost înregistrată naşterea. 

SECŢIUNEA 4:Înregistrarea în R.N.E.P. a modificărilor intervenite asupra datelor de stare 
civilă 

Art. 28 



13 
 

(1)Personalul cu atribuţii de stare civilă trimite, în termenele stabilite prin Metodologia în 
materie de stare civilă, comunicări nominale de modificări privind datele de stare civilă, 
extrase de pe actele de căsătorie transcrise/înscrise şi copii de pe certificatele de divorţ, 
însoţite, după caz, de acordurile parentale, S.P.C.L.E.P. la care este arondată localitatea la 
nivelul căreia funcţionează structura de stare civilă care a înregistrat modificarea, în vederea 
efectuării menţiunilor corespunzătoare în R.N.E.P. 

(2)În cazul minorilor cu vârsta mai mică de 14 ani, fac obiectul comunicării următoarele 
modificări intervenite cu privire la datele de stare civilă: 

a)stabilirea filiaţiei, prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă, 
după caz; 

b)încuviinţarea purtării numelui de familie; 

c)contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii; 

d)adopţia, desfacerea sau anularea acesteia; 

e)schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă; 

f)schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui părinţilor; 

g)anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actului de naştere şi a menţiunilor 
înscrise pe acesta; 

h)schimbarea sexului, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive. 

(3)În situaţia înregistrării modificărilor privind datele de stare civilă la misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare de carieră ale României, Serviciul public comunitar de evidenţă a 
persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucureşti actualizează datele corespunzătoare în 
R.N.E.P. 

Art. 29 

La primirea documentelor prevăzute la art. 28 alin. (1), personalul cu atribuţii pe linia 
evidenţei persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. actualizează R.N.E.P. cu informaţiile referitoare 
la modificările intervenite cu privire la datele de stare civilă şi la statutul civil, respectiv: 

a)tipul documentului; 

b)denumirea instituţiei emitente a documentului; 

c)numărul, data şi motivul emiterii documentului; 

d)localitatea în care îşi are sediul instituţia emitentă; 

e)datele de stare civilă modificate: numele şi/sau prenumele titularului, numele şi/sau 
prenumele părinţilor, locul naşterii, data naşterii. 

Art. 30 

În cazul adopţiilor, se preiau informaţiile referitoare la: 

a)tipul documentului prezentat, numărul, data emiterii, instituţia emitentă şi localitatea în 
care îşi are sediul instituţia emitentă; 
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b)numărul actului de stare civilă, data întocmirii actului, precum şi localitatea unde a fost 
întocmit; 

c)informaţiile privind datele înscrise în certificatul de naştere: seria şi numărul, data eliberării 
şi emitentul, C.N.P., numele de familie şi prenumele persoanei adoptate şi ale celui/celor care 
au adoptat; 

d)informaţiile privind noul domiciliu, dacă este cazul. 

Art. 31 

În cazul în care persoanele nu figurează înregistrate în R.N.E.P. se efectuează verificări, după 
caz, în evidenţa manuală, în registrele de stare civilă şi/sau în teren, până la clarificarea 
fiecărei situaţii în parte. 

SECŢIUNEA 5:Înregistrarea în R.N.E.P. a decesului 

Art. 32 

Personalul cu atribuţii de stare civilă transmite, în termenele stabilite prin Metodologia în 
materie de stare civilă, comunicări nominale privind decesul, inclusiv pe cele privind 
reconstituirea ori întocmirea ulterioară sau stabilirea identităţii persoanelor din categoria 
cadavrelor cu identitate necunoscută ori ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti declarative 
de moarte şi extrase de pe actele de deces transcrise/înscrise de S.P.C.L.E.P. la care este 
arondată localitatea la nivelul căreia funcţionează structura de stare civilă care a înregistrat 
decesul. 

Art. 33 

(1)După verificarea documentelor prevăzute la art. 32, personalul cu atribuţii pe linia 
evidenţei persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. actualizează R.N.E.P. cu informaţiile referitoare 
la numărul actului de deces, data şi locul decesului, data şi locul înregistrării decesului, seria, 
numărul, data şi emitentul certificatului de deces. 

(2)În situaţia în care decesul a fost înregistrat în străinătate, după transcrierea certificatului în 
registrele de stare civilă române se preiau datele privind numărul actului, data acestuia, 
denumirea statului şi a localităţii în care a fost înregistrat decesul. 

Art. 34 

(1)În situaţia decesului survenit în străinătate şi înregistrat/înscris la misiunea diplomatică sau 
oficiul consular de carieră al României, Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor 
al sectorului 1 al municipiului Bucureşti actualizează în mod corespunzător R.N.E.P. 

(2)În cazul decesului survenit în străinătate şi înregistrat la autorităţile competente din statul 
respectiv, care nu a fost transcris/înscris în registrele de stare civilă române, comunicat de 
misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, D.E.P.A.B.D. transmite 
comunicări S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu sau, după caz, actualizează R.N.E.P. cu 
informaţiile aferente decesului. 

(3)În cazul informărilor transmise de misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale 
României cu privire la decesul survenit în străinătate din care nu rezultă date aferente 



15 
 

înregistrării decesului, D.E.P.A.B.D. transmite comunicări S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu 
sau, după caz, actualizează R.N.E.P. cu menţiune privind decesul persoanei în străinătate. 

SECŢIUNEA 6:Înregistrarea în R.N.E.P. a dobândirii sau redobândirii, precum şi a pierderii 
cetăţeniei române 

Art. 35 

(1)Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din subordinea Ministerului Justiţiei transmite la 
D.E.P.A.B.D., în termenele stabilite prin Metodologia în materie de stare civilă, documentele 
privind pierderea cetăţeniei române, prevăzute de Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea actualizării R.N.E.P. cu 
informaţiile corespunzătoare. 

(2)Dacă persoana în cauză nu figurează înregistrată în R.N.E.P., D.E.P.A.B.D. dispune 
S.P.C.J.E.P. actualizarea datelor corespunzătoare. 

Art. 36 

(1)D.E.P.A.B.D. înregistrează documentele prevăzute la art. 35 alin. (1), după care întocmeşte 
şi transmite S.P.C.J.E.P. comunicări cu datele persoanelor care au dobândit sau redobândit 
cetăţenia română sau, după caz, cu datele persoanelor care au renunţat ori cărora li s-a retras 
cetăţenia română, în vederea înscrierii menţiunilor corespunzătoare pe actele de stare civilă. 

(2)Actualizarea R.N.E.P. cu datele privind dobândirea sau redobândirea cetăţeniei române 
sau, după caz, cu informaţiile privind renunţarea ori retragerea cetăţeniei romane, 
corespunzătoare situaţiilor prevăzute la alin. (1), se realizează de către D.E.P.A.B.D. 

(3)În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) nu figurează în R.N.E.P., D.E.P.A.B.D. 
întocmeşte şi transmite comunicări la S.P.C.J.E.P. în vederea actualizării informaţiilor 
corespunzătoare în R.N.E.P. după ce sunt desfăşurate activităţile prevăzute la art. 24 alin. (2). 

SECŢIUNEA 7:Înregistrarea în R.N.E.P. a schimbării domiciliului din România în străinătate 

Art. 37 

(1)Serviciile publice comunitare de paşapoarte transmit S.P.C.J.E.P., în vederea actualizării 
datelor în R.N.E.P., informaţii referitoare la cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în 
străinătate. Adresa din partea Serviciului public comunitar de paşapoarte va fi însoţită de 
dovada anulării actului de identitate - colţul actului de identitate recuperat -, iar în lipsa 
acestuia de declaraţia celui în cauză din care să rezulte motivul pentru care nu a putut 
prezenta documentul în vederea anulării. 

(2)În situaţia în care serviciile publice comunitare de paşapoarte constată că persoana vizată 
nu este înregistrată în R.N.E.P. sau că au intervenit modificări în statutul civil al acesteia 
(schimbări nume/prenume), vor transmite S.P.C.J.E.P., concomitent cu informaţiile de 
migrare, şi fotocopii ale certificatelor de stare civilă/sentinţelor de divorţ, documente 
necesare actualizării datelor de interes în R.N.E.P. 

(3)S.P.C.J.E.P. dispune actualizarea R.N.E.P. cu următoarele informaţii: 

a)noile date de stare civilă şi informaţiile din documentele care au stat la baza schimbărilor 
intervenite; 
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b)numărul şi data comunicării, denumirea instituţiei care a comunicat eliberarea paşaportului 
în care s-a înscris domiciliul în străinătate; 

c)data de la care persoana şi-a stabilit domiciliul în străinătate; 

d)statul în care persoana şi-a stabilit domiciliul. 

Art. 38 

(1)Datele privind statul şi data de la care persoana şi-a stabilit domiciliul în străinătate 
referitoare la cetăţenii care şi-au schimbat domiciliul din România în străinătate sunt preluate, 
zilnic, în R.N.E.P., prin mecanisme electronice de tip asincron, din Registrul naţional de 
evidenţă a paşapoartelor simple, denumit în continuare R.N.E.P.S. Mecanismele electronice 
de tip asincron presupun că între actualizarea datelor din R.N.E.P.S. şi cea din R.N.E.P. există 
o întârziere. 

(2)De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, datele privind cetăţenii cărora li s-au 
eliberat paşapoarte cu menţionarea statului de domiciliu se preiau în R.N.E.P., prin 
mecanisme electronice de tip sincron, din R.N.E.P.S., actualizarea datelor fiind imediată. 

SECŢIUNEA 8:Înregistrarea informaţiilor necesare în evidenţa operativă a R.N.E.P. 

Art. 39 

(1)Datele referitoare la interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenţei în 
anumite localităţi, interzicerea părăsirii teritoriului României, măsura dării în urmărire, 
măsura preventivă a controlului judiciar sau cea a controlului judiciar pe cauţiune ori a 
arestului la domiciliu, pentru persoanele căutate pentru participare la proceduri judiciare, 
precum şi pentru persoanele faţă de care s-a luat măsura limitării accesului într-o zonă ori la 
o adresă sau a apropierii de o persoană, sunt introduse în R.N.E.P. sub forma unor alerte. 

(2)Pentru asigurarea coerenţei activităţii de evidenţă a persoanelor se colectează şi se 
prelucrează informaţii asociate persoanei care cuprind date a căror acurateţe nu poate fi 
asigurată prin documente emise de autorităţile publice române sau străine. Acestea se 
înregistrează în R.N.E.P. sub forma unor notificări. 

(3)Datele referitoare la persoanele care fac obiectul unei măsuri de protecţie dispuse printr-
un ordin de protecţie, precum şi pentru persoanele puse sub interdicţie sunt introduse în 
R.N.E.P. sub forma unor menţiuni. 

Art. 40 

(1)D.E.P.A.B.D. are competenţă generală în materia introducerii în R.N.E.P. a evaluării şi 
rectificării alertelor, notificărilor şi menţiunilor. 

(2)Organele judiciare transmit către D.E.P.A.B.D., în condiţiile legii, copia dispozitivului 
hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-au dispus interzicerea exercitării drepturilor 
electorale, interzicerea prezenţei sau părăsirii localităţii/ţării, punerea sub interdicţie ori 
copia ordinului de protecţie, respectiv datele, în sistem informatic, privind persoanele 
urmărite, precum şi adrese privind persoane căutate pentru participare la proceduri judiciare, 
în vederea actualizării evidenţei operative a R.N.E.P. 
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(3)Personalul D.E.P.A.B.D. efectuează, în evidenţa operativă a R.N.E.P., menţiunile 
corespunzătoare preluate din documentele prevăzute la alin. (2), respectiv monitorizează 
actualizarea în sistem informatic a datelor privind persoanele urmărite. 

(4)Organele judiciare transmit către S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu al persoanei vizate 
copia dispozitivului hotărârii prin care s-au instituit, revocat, întrerupt ori suspendat măsurile 
preventive prevăzute la art. 10 alin. (3) lit. k). 

(5)Personalul S.P.C.L.E.P. efectuează, în evidenţa operativă a R.N.E.P., menţiunile 
corespunzătoare preluate din documentele prevăzute la alin. (4). 

(6)În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (4) sunt transmise D.E.P.A.B.D., acestea 
se remit S.P.C.L.E.P. competent cu informarea autorităţii competente. 

Art. 41 

(1)Alertele cuprinzând date referitoare la persoanele căutate pentru participarea la proceduri 
judiciare se introduc în R.N.E.P. pentru o perioadă de 60 de zile. 

(2)La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) alertele se invalidează prin proceduri 
automate. 

(3)Valabilitatea alertei poate fi prelungită, pentru o nouă perioadă de 60 de zile, la solicitarea 
instituţiei interesate, fără a se depăşi un termen de 180 de zile. 

(4)Alertele sau, după caz, menţiunile privind instituirea unei măsuri de protecţie se introduc 
pentru o perioadă nedeterminată, cu excepţia situaţiei în care în ordinul de protecţie se 
prevede un termen. 

(5)Instituţiile care au transmis informaţii sau documente în baza cărora au fost introduse în 
R.N.E.P. alerte/menţiuni potrivit alin. (1) şi (3) ori, după caz, alin. (4) au obligaţia de a 
comunica de îndată, în scris, date cu privire la revocarea măsurii în vederea invalidării 
menţiunii. 

(6)Introducerea notificărilor se realizează de către D.E.P.A.B.D. şi S.P.C.E.P. cu informaţiile din 
documentele transmise de persoanele fizice şi juridice interesate sau cu datele comunicate 
de poliţie. 

(7)Informaţiile referitoare la notificare se introduc pentru o perioadă nedeterminată, iar 
ştergerea acestora se realizează de către D.E.P.A.B.D. şi S.P.C.E.P. atunci când situaţia a fost 
clarificată. 

CAPITOLUL IV:Eliberarea actelor de identitate 

SECŢIUNEA 1:Actele de identitate şi condiţii de eliberare 

Art. 42 

(1)Actul de identitate se eliberează în condiţiile art. 14 şi 15 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după achitarea 
contravalorii acestuia. 
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(2)În funcţie de opţiunea persoanei exprimată în limitele art. 16 alin. (3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
S.P.C.E.P. eliberează: 

a)carte de identitate simplă; 

b)carte electronică de identitate, în una dintre variantele prevăzute de art. 17 alin. (6) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(3)Până la data generalizării eliberării cărţii electronice de identitate, în termenul prevăzut la 
art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cererile pentru eliberarea cărţii electronice de identitate se preiau la S.P.C.E.P. 
anume desemnate de către D.E.P.A.B.D. 

(4)Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului 
document, făcându-se menţiune despre acest aspect pe cererea de eliberare a actului de 
identitate. 

(5)Pentru eliberarea actului de identitate, solicitantul sau, după caz, reprezentantul legal 
completează rubricile prezente pe prima pagină a cererii pe care o semnează. În situaţia 
minorilor, cererea este semnată de către solicitant şi de către reprezentantul legal. 

(6)De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, cererea pentru eliberarea actului de 
identitate se completează în sistem informatic şi se semnează de către solicitant sau, după 
caz, de reprezentantul legal, în prezenţa lucrătorului S.P.C.E.P. ori a personalului misiunilor 
diplomatice sau oficiilor consulare de carieră ale României din străinătate. În situaţia 
minorilor, cererea se semnează şi de către reprezentantul legal. 

Art. 43 

(1)De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, cetăţeanul român cu domiciliul în 
România, aflat temporar în străinătate, poate solicita eliberarea actului de identitate astfel: 

a)cartea electronică de identitate sau cartea de identitate simplă la misiunile diplomatice sau 
oficiile consulare de carieră ale României din străinătate; 

b)cartea de identitate simplă sau cartea de identitate provizorie la serviciile publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială 
autentificată la misiunile diplomatice ori oficiile consulare de carieră ale României din statul 
respectiv. 

(2)Procura prevăzută la alin. (1) lit. b) se completează şi se emite în sistem informatic astfel 
încât să conţină atât datele de identificare, cât şi imaginea facială preluată solicitantului. 

(3)În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru 
care aceasta a fost dată, respectiv depunerea cererii şi ridicarea actului de identitate, precum 
şi motivul/motivele pentru care se solicită actul de identitate. 

(4)Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), preluarea imaginii faciale, a semnăturii şi, după 
caz, a imaginii impresiunilor papilare ale titularului, necesare în procesul de producere şi 
eliberare a cărţii electronice de identitate sau a cărţii de identitate simple, se realizează de 
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către personalul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare de carieră ale României din 
străinătate. 

(5)Depunerea cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate 
nu se poate realiza în baza unei procuri speciale. 

(6)Competenţa de soluţionare a cererii pentru eliberarea cărţii electronice de identitate sau 
a cărţii de identitate simple depuse în străinătate la misiunile diplomatice sau oficiile 
consulare de carieră ale României din străinătate revine S.P.C.E.P. pe a cărui rază teritorială 
solicitantul are domiciliul. 

Art. 44 

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

(2)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 ţară, 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 autorităţile străine competente. În acest ultim caz, procura 
va fi prezentată tradusă şi legalizată, potrivit normelor în vigoare; 

c)pentru titularul care se află pe raza localităţii de domiciliu în una dintre situaţiile prevăzute 
la art. 50 alin. (1) lit. a) şi c), personal, în condiţiile prevăzute la art. 50 alin. (4) lit. a) şi b); 

d)pentru titularul care se află în situaţia prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. c), prin intermediul 
poliţiştilor, în condiţiile prevăzute la art. 50 alin. (5). 

(3)În cuprinsul procurii speciale prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se înscrie, în mod obligatoriu, 
scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv "ridicarea actului de identitate". 

(4)Persoana împuternicită şi cea desemnată care solicită ridicarea sau, după caz, primeşte 
actul de identitate, în numele titularului, prezintă documentele care fac dovada identităţii şi 
a calităţii sale. 

(5)În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. d), cetăţeanul înscrie pe cerere, la rubrica "alte 
menţiuni": "Solicit înmânarea actului de identitate prin intermediul poliţistului din mediul 
rural/unei alte persoane." şi, după caz, menţionează numele, prenumele şi codul numeric 
personal ale persoanei desemnate. 

Art. 45 

(1)Şeful S.P.C.E.P. poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere şi de eliberare a 
actelor de identitate, în condiţiile art. 41 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)Acordarea scutirii se face în baza documentelor care atestă faptul că solicitantul se află în 
una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), după cum urmează: 

a)solicitarea scrisă a furnizorului de servicii sociale sau a persoanei interesate, după caz; 
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b)adeverinţa sau adresa scrisă a serviciului public de asistenţă socială din cadrul primăriei, 
prin care se confirmă că persoana în cauză nu realizează venituri; 

c)solicitarea scrisă a unităţii de poliţie, pentru persoanele reţinute ori arestate, respectiv a 
penitenciarului, pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate. 

(3)Persoanele care sunt victime ale calamităţilor naturale, ale incendiilor sau ale altor 
dezastre şi care declară la S.P.C.L.E.P. în a cărui rază teritorială domiciliază ori îşi au reşedinţa 
faptul că actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei 
astfel de situaţii sunt exceptate de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de 
identitate, în baza unui document eliberat de primăria locului de domiciliu la solicitarea 
serviciului public comunitar în cauză. 

Art. 46 

(1)Cheltuielile pentru schimbarea actelor de identitate ca urmare a schimbării denumirii 
străzilor, a renumerotării imobilelor, a schimbării denumirii, reorganizării ori trecerii într-un 
alt rang a unităţilor administrativ-teritoriale, ce se suportă de la bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale, în condiţiile prevăzute la art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 
înregistrează în evidenţele financiar-contabile ale primăriei localităţii pentru care s-a aprobat 
modificarea. 

(2)Situaţia nominală a persoanelor cărora li s-au schimbat documentele potrivit prevederilor 
alin. (1) se transmite primăriei care suportă cheltuielile pentru producerea şi eliberarea 
acestora până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară. 

SECŢIUNEA 2:Activităţi care se desfăşoară pentru eliberarea cărţii de identitate simple, a 
cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate provizorii şi a dovezii de reşedinţă 

Art. 47 

(1)S.P.C.L.E.P., prin personalul cu atribuţii pe linia evidenţei persoanelor, asigură: 

a)primirea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi/sau a dovezii de reşedinţă; 

b)efectuarea operaţiunilor necesare preluării datelor solicitanţilor şi actualizării R.N.E.P. 
potrivit celor înscrise în documentele prezentate; 

c)soluţionarea cererilor trimise de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în 
străinătate; 

d)transmiterea, prin sistemul de comunicaţii electronice, a solicitărilor de producţie a cărţilor 
de identitate simple şi a cărţilor electronice de identitate; 

e)personalizarea cărţilor de identitate provizorii şi a dovezilor de reşedinţă. 

(2)În vederea personalizării cărţilor de identitate simple şi a cărţilor electronice de identitate, 
D.E.P.A.B.D. transmite, centralizat, prin sistemul de comunicaţii electronice, solicitările de 
producţie Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul 
Direcţiei Generale de Paşapoarte, denumită în continuare D.G.P. 
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(3)Cărţile de identitate simple şi cărţile electronice de identitate personalizate se transmit 
structurilor judeţene teritoriale ale D.E.P.A.B.D. pentru a fi puse la dispoziţia S.P.C.L.E.P. care 
a formulat solicitarea de producţie. 

(4)Cărţile electronice de identitate/Cărţile de identitate simple solicitate la misiunile 
diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României din străinătate se transmit, după 
personalizare, la Departamentul consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în 
vederea expedierii acestora, prin curier, la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră 
ale României din străinătate. 

(5)Departamentul consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe expediază cărţile 
electronice de identitate/cărţile de identitate simple către misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare în termene care curg de la data primirii acestora conform alin. (4) şi nu pot depăşi: 

a)45 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea cărţilor electronice de 
identitate/cărţilor de identitate simple depuse în străinătate la misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare ale României în statele membre ale Uniunii Europene; 

b)60 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea cărţilor electronice de 
identitate/cărţilor de identitate simple depuse în străinătate la misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare ale României în state terţe în raport cu Uniunea Europeană. 

(6)În situaţia în care solicitantul depune cererea privind eliberarea cărţii electronice de 
identitate sau a cărţii de identitate simple în străinătate, dar optează pentru ridicarea acesteia 
de la S.P.C.E.P. de la locul de domiciliu, termenul de eliberare este cel prevăzut la art. 15 alin. 
(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(7)În situaţia în care solicitantul depune cererea privind eliberarea cărţii electronice de 
identitate în ţară, dar optează pentru ridicarea acesteia de la misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare ale României în străinătate, termenul de eliberare este, după caz, cel stabilit la alin. 
(5) lit. a) sau b). 

Art. 48 

(1)În vederea eliberării cărţii de identitate simple şi a cărţii electronice de identitate, 
personalul cu atribuţii pe linia evidenţei persoanelor desfăşoară următoarele activităţi: 

a)verifică datele de identificare ale solicitantului în R.N.E.P., în funcţie de cele declarate pe 
cerere şi documentele prezentate de acesta; 

b)identifică solicitantul prin compararea fizionomiei acestuia cu fotografia din actul de 
identitate pe care îl deţine şi cu imaginea din R.N.E.P. sau cu o fotografie de dată recentă 
dintr-un alt document emis de instituţii sau autorităţi publice, precum paşaport sau permis 
de conducere, pe care acesta trebuie să îl prezinte, în cazul în care actul de identitate a fost 
pierdut, furat, deteriorat sau distrus, iar în R.N.E.P. nu se regăseşte imaginea acestuia; 

c)solicită efectuarea de verificări, în teren, de către lucrătorii poliţiei naţionale, pentru 
definitivarea identificării, atunci când nu sunt întrunite condiţiile prevăzute la lit. b) sau în 
situaţia în care, deşi sunt prezentate documentele de la lit. a) şi b), există suspiciuni cu privire 
la identitatea solicitantului; 
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d)verifică documentele prezentate de solicitant pentru a stabili dacă sunt îndeplinite 
condiţiile legale; în situaţia în care dovada adresei de domiciliu se realizează cu un extras de 
carte funciară, se verifică validitatea acestuia prin introducerea codului de identificare în 
interfaţa de preluare a cererii; 

e)până la asigurarea infrastructurii tehnice necesare, înregistrează cererea în Registrul privind 
cererile pentru eliberarea actelor de identitate şi pentru stabilirea reşedinţei şi certifică 
pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin înscrierea menţiunii "conform cu 
originalul", datează, semnează şi restituie originalele, împreună cu actul de identitate valabil 
sau cel anulat potrivit legii; 

f)de la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, completează în sistem informatic 
cererea de emitere a cărţii de identitate simple şi cărţii electronice de identitate, ce conţine 
datele de identificare din R.N.E.P., completate, după caz, cu cele noi, şi o prezintă 
solicitantului pentru verificarea datelor înscrise şi semnarea acesteia; 

g)preia imaginea facială, semnătura olografă şi, după caz, imaginea impresiunilor papilare a 
două degete; 

h)scanează copiile documentelor prezentate, în vederea constituirii mapei electronice; 

i)solicită şefului S.P.C.E.P. sau persoanei desemnate avizarea cererii înainte de actualizarea 
datelor în R.N.E.P.; 

j)efectuează, în R.N.E.P., modificările, corecţiile şi actualizările care se impun, potrivit datelor 
din documentele prezentate; 

k)primeşte cărţile de identitate simple şi cărţile electronice de identitate produse, în condiţiile 
prevăzute la art. 47 alin. (3); 

l)completează cererile titularilor cu datele privind seria şi numărul actului de identitate; 

m)la înmânarea noului act de identitate, solicită documentul de identitate lăsat în posesia 
titularului, pe care îl anulează şi îl restituie acestuia; în situaţia în care persoana nu mai deţine 
documentul respectiv, i se solicită o declaraţie din care să rezulte motivul pentru care nu îl 
poate prezenta; 

n)de la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărţii electronice de 
identitate, aplică procedura de activare a suportului de stocare electronică; 

o)verifică persoana în R.N.E.P. şi în R.N.E.P.S. pentru a se asigura că nu are eventuale alerte 
şi/sau cerere de stabilire a domiciliului în străinătate; 

p)verifică datele personalizate pe cartea de identitate simplă/cartea electronică de identitate, 
cartea de identitate provizorie şi o înmânează titularului sau, după caz, reprezentantului legal, 
persoanei împuternicite sau desemnate de solicitant ori poliţistului, care semnează de primire 
pe cererea pentru eliberarea actului de identitate; 

r)în cazul în care semnarea cererii de către solicitant nu este posibilă, se face menţiune despre 
aceasta pe cerere de către lucrătorul S.P.C.E.P.; 

s)efectuează, în R.N.E.P., menţiunea privind data înmânării actului de identitate. 
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(2)În vederea eliberării cărţii de identitate provizorii, personalul cu atribuţii pe linia evidenţei 
persoanelor desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a)-j), l, m), o)-s), precum şi 
activitatea de emitere în sistem informatic a cărţii de identitate provizorii. 

(3)În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e), personalul care efectuează activităţile de primire a 
cererii, de certificare a identităţii şi de înmânare a actului de identitate completează cererea 
pe verso, la rubricile corespunzătoare fiecărei activităţi desfăşurate; în situaţiile prevăzute la 
alin. (1) lit. f) informaţiile se completează în sistem informatic. 

(4)Pentru constituirea mapei electronice, documentele prezentate în susţinerea cererii de 
eliberare a actului de identitate trebuie să permită realizarea unei imagini scanate lizibile. 

Art. 49 

(1)De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, primirea cererilor pentru eliberarea 
şi înmânarea cărţii electronice de identitate sau cărţii de identitate simple, emise cetăţenilor 
români, se poate realiza în străinătate, la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră 
ale României, prin personalul consular. 

(2)Personalul consular de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României 
din străinătate desfăşoară activităţile prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. a), b), d), f)-h), l)-s) şi 
primeşte cărţile electronice de identitate/cărţile de identitate simple transmise în condiţiile 
prevăzute la art. 47 alin. (4) pentru eliberarea acestora. 

Art. 50 

(1)La solicitarea instituţiilor sau a persoanelor interesate, S.P.C.L.E.P., în colaborare cu 
autorităţile administraţiei publice locale, participă la organizarea unor activităţi în teren, de 
preluare a cererii, a documentelor şi informaţiilor necesare eliberării actelor de identitate şi 
dovezilor de reşedinţă, folosind echipamentele din dotare, pentru persoanele: 

a)netransportabile sau internate în unităţi sanitare ori în unităţi de ocrotire socială; 

b)reţinute, arestate ori care execută pedepse privative de libertate; 

c)care locuiesc în localităţi izolate sau aflate la distanţe mari de serviciul public comunitar de 
evidenţă a persoanelor. 

(2)D.E.P.A.B.D. poate să iniţieze şi să organizeze acţiuni precum cele prevăzute la alin. (1). 

(3)La solicitarea instituţiilor sau a persoanelor interesate, misiunile diplomatice/oficiile 
consulare de carieră ale României din străinătate desfăşoară activităţi de preluare a cererii, a 
documentelor şi informaţiilor necesare eliberării actelor de identitate, folosind 
echipamentele din dotare, pentru persoanele aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi 
b). 

(4)Înmânarea actelor de identitate persoanelor prevăzute la alin. (1), respectiv alin. (3) se face 
după cum urmează: 

a)de către personalul S.P.C.L.E.P., în cazul persoanelor care domiciliază pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale unde funcţionează acesta; 

b)de către lucrătorii de poliţie, în cazul persoanelor care domiciliază în mediul rural; 
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c)de către personalul consular, în cazul persoanelor aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. 
a) şi b). 

(5)Activitatea prevăzută la alin. (4) lit. b) se realizează astfel: 

a)personalul S.P.C.E.P. predă actul de identitate lucrătorului de poliţie din mediul rural; 

b)poliţistul din mediul rural înmânează actul de identitate cetăţeanului. 

SECŢIUNEA 3:Eliberarea primei cărţi de identitate 

Art. 51 

(1)Eliberarea actului de identitate pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, în termenul 
prevăzut la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, se realizează pe baza următoarelor documente: 

a)certificatul de naştere, cu care se face dovada identităţii şi a cetăţeniei române, original şi 
copie; 

b)actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document 
cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetăţean 
străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de şedere permanentă; 

c)certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul 
parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în 
care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie; 

d)documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate. 

(2)Copia certificatului de divorţ prevăzută la alin. (1) lit. c) însoţit de acordul 
parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă se realizează în extras, 
doar pentru părţile care privesc aspectele relevante pentru îndeplinirea scopului prevăzut la 
alin. (1). 

(3)În cazul în care părintele nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de 
divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere 
sau de căsătorie cu menţiuni pe care acesta le are la data depunerii cererii pentru eliberarea 
actului de identitate al minorului. 

(4)De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, solicitarea prevăzută la alin. (1) poate 
fi formulată la misiunea diplomatică/oficiul consular de carieră al României din străinătate, 
însoţită de documentele prevăzute de alin. (1) şi (3). 

(5)Atunci când autoritatea părintească se exercită de ambii părinţi, cu domicilii diferite, iar 
minorul locuieşte în mod statornic cu unul dintre aceştia, cererea pentru eliberarea actului de 
identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară şi 
semnătura celuilalt părinte. 

(6)Atunci când instanţa a hotărât ca locuinţa minorului să fie la unul dintre părinţi, iar minorul 
locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui la 
care instanţa a hotărât că are locuinţa, din care să rezulte că este de acord ca în actul de 
identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuieşte statornic. 
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(7)Declaraţia prevăzută la alin. (6) poate fi dată la ghişeu, în faţa personalului S.P.C.E.P. ori, 
după caz, în condiţiile alin. (4), a celui consular, iar în situaţiile în care părintele nu se poate 
prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României 
din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autorităţile străine competente. 
În acest ultim caz, declaraţia va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în 
vigoare. 

(8)În situaţia în care declaraţia de consimţământ nu poate fi prezentată întrucât părintele la 
care instanţa a hotărât că are locuinţa nu a fost identificat, se poate prezenta un referat 
întocmit de serviciul public de asistenţă socială din cadrul primăriei pe raza căreia are 
domiciliul părintele la care locuieşte minorul, prin care se certifică faptul că părintele în cauză 
nu a fost identificat, iar minorul locuieşte statornic la celălalt părinte. 

(9)În situaţia în care părinţii divorţaţi exercită autoritatea părintească comună cu privire la 
minor, iar locuinţa acestuia este stabilită la unul dintre părinţi cu menţionarea adresei de 
domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul îşi schimbă 
domiciliul odată cu acesta, în condiţiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare. 

(10)În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea 
minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original şi copie, însoţită de 
traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie. 
Copia hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile se realizează în extras, doar pentru părţile 
care privesc aspectele relevante pentru îndeplinirea scopului prevăzut la alin. (1). 

Art. 52 

(1)Minorului care la împlinirea vârstei de 14 ani are instituită o măsură de protecţie specială i 
se eliberează act de identitate de către S.P.C.E.P. în a cărui rază de competenţă teritorială are 
domiciliul persoana sau se află serviciul de tip rezidenţial, la solicitarea scrisă a acestora. 

(2)Pentru minorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1), S.P.C.E.P. înscrie în actul de identitate 
al acestuia domiciliul la adresa persoanei sau a serviciului specializat de protecţie a copilului 
la care s-a instituit o măsură specială de protecţie, după efectuarea verificărilor specifice în 
R.N.E.P. şi, după caz, în alte evidenţe sau a colaborării cu administraţia furnizorului de servicii 
sociale. 

Art. 53 

(1)De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, pentru minorii care nu au împlinit 
vârsta de 14 ani, opţional, se poate elibera carte electronică de identitate la solicitarea unuia 
dintre părinţi, a reprezentantului legal, a persoanei desemnate din cadrul structurii 
specializate aflate sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori a persoanei căreia 
i-a fost încredinţat în plasament. 

(2)Cererea pentru eliberarea actului de identitate trebuie să fie semnată de către ambii părinţi 
sau, după caz, de către persoanele prevăzute la alin. (1) şi însoţită de documentele prevăzute 
la art. 51 alin. (1); în situaţia în care minorul este însoţit numai de unul dintre părinţi, se 
prezintă şi declaraţia celuilalt părinte, din care să rezulte că este de acord cu eliberarea actului 
de identitate, autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se 
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află, la notarul public din ţară ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, 
declaraţia va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. 

(3)Prevederile art. 48 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător. 

(4)Până la împlinirea vârstei de 12 ani, minorului i se poate elibera o carte electronică de 
identitate în condiţiile art. 16 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. După această vârstă se poate elibera 
cartea electronică de identitate cu imaginile impresiunilor papilare. 

Art. 54 

(1)În situaţia în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea 
vârstei de 18 ani, de către cetăţenii români cu domiciliul în România, sunt necesare 
următoarele documente: 

a)certificatul de naştere, original şi copie; 

b)declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că 
identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu 
imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului; 

c)documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; 

d)documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate. 

(2)Declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se dă în prezenţa personalului S.P.C.E.P. ori, după caz, 
a celui consular care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate. 

Art. 55 

Persoanele care au dobândit/redobândit cetăţenia română depun cererea pentru eliberarea 
primului act de identitate, personal, la S.P.C.L.E.P. pe raza căruia locuiesc, însoţită de 
următoarele documente: 

a)certificatul de cetăţenie română eliberat potrivit legii, original şi două copii; în cazul 
minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetăţeniei române se face cu certificatul 
de cetăţenie română sau, după caz, cu certificatul de naştere românesc al minorului, însoţit 
de certificatul de cetăţenie al unuia dintre părinţi; 

b)certificatele de stare civilă româneşti ale solicitantului, de naştere şi, după caz, de căsătorie, 
precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română 
împreună cu părinţii, original şi copie; 

c)certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi 
copie; în cazul în care cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de 
divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere 
sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru 
eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la 
datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de 
căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul 
le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; 
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d)extrasul de carte funciară sau documentul, în original şi fotocopie, cu care se face dovada 
adresei de domiciliu; 

e)un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identităţii, 
respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin ori, după caz, 
documentul prevăzut la lit. g), original şi copie; 

f)dovada achitării contravalorii actului de identitate; 

g)documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de 
Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, original şi copie, după caz. 

Art. 56 

(1)La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză predă documentul care atestă dreptul 
de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru 
Imigrări/structurile subordonate, pentru a fi remis emitentului, împreună cu una dintre copiile 
certificatului de cetăţenie română. 

(2)În situaţia în care persoana nu mai deţine documentul care atestă dreptul de 
şedere/rezidenţă pe teritoriul României, i se solicită o declaraţie privind condiţiile în care l-a 
pierdut sau i-a fost furat, care se transmite structurii emitente. 

SECŢIUNEA 4:Eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate în 
cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Art. 57 

(1)În cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, titularul sau reprezentantul legal 
solicită S.P.C.E.P. pe raza căruia are domiciliul sau reşedinţa eliberarea unei cărţi de identitate 
simple/cărţi electronice de identitate, pe baza următoarelor documente: 

a)actul de identitate, cu excepţia cazului prevăzut la art. 19 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b)certificatul de naştere, original şi copie; 

c)certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original 
şi copie; 

d)certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi 
copie; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, 
dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de 
căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea 
actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de 
stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie 
cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la 
data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; 

e)certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul 
împreună cu solicitantul actului de identitate; 
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f)extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, 
precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul 
de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii 
şi poate fi prezentat şi în format electronic; 

g)documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate. 

(2)În cazul în care din verificări rezultă că minorii figurează în R.N.E.P. cu neconcordanţe ori 
nu sunt înregistraţi, şeful serviciului dispune efectuarea de verificări în registrele de stare 
civilă şi, după caz, sesizează unitatea de poliţie competentă teritorial pentru clarificarea 
situaţiei. 

(3)Dacă la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate 
prezenta certificatul de naştere sau de căsătorie, întrucât nu îl/le mai deţine, şeful serviciului 
poate dispune obţinerea unui extras pentru uz oficial sau a unui duplicat al 
certificatului/certificatelor de stare civilă. 

(4)Obţinerea unui extras pentru uz oficial poate fi dispusă în situaţii speciale, cu luarea în 
considerare a volumului de lucrări şi numai dacă eliberarea actului de identitate implică o 
urgenţă de natură a nu permite obţinerea certificatului/certificatelor de stare civilă. 

(5)În situaţia prevăzută la alin. (3) cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de 
stare civilă se preia odată cu cea pentru eliberarea actului de identitate. Cererea pentru 
procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se transmite prin structura de stare civilă 
a S.P.C.L.E.P. care a preluat cererea oficiului de stare civilă competent. 

(6)În situaţia în care la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul 
nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ ori certificatul de 
naştere/căsătorie cu menţiunea de divorţ, întrucât nu mai deţine un astfel de document, 
odată cu cererea pentru eliberarea actului de identitate solicitantul poate depune şi o cerere 
pentru eliberarea unui certificat de naştere/căsătorie cu menţiunea de divorţ. Dispoziţiile alin. 
(3) şi (4) se aplică în mod corespunzător. 

Art. 58 

De la data prevăzută la art. 17 alin. (1), pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate 
simple/cărţi electronice de identitate, în cazul modificării numelui şi/sau prenumelui 
titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia 
schimbării sexului, solicitantul prezintă, după caz, în original şi copie, documentele prevăzute 
la art. 57 alin. (1) lit. a)-e) şi g) ori actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de 
stare civilă doar în situaţia în care acestea nu pot fi generate prin proceduri automatizate. 

Art. 59 

Pentru eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate ca urmare a 
schimbării adresei de domiciliu, solicitantul prezintă documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) 
lit. a), f) şi g). 

Art. 60 

(1)Extrasul de carte funciară sau documentul cu care solicitantul face dovada adresei de 
domiciliu în condiţiile art. 28 alin. (1) lit. a) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prezintă în toate cazurile 
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de eliberare a unui act de identitate, cu excepţia cazului prevăzut la art. 51 alin. (1). Extrasul 
de carte funciară, care poate fi prezentat şi în format electronic, sau documentul prevăzut la 
art. 28 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior 
datei depunerii cererii. 

(2)Atunci când persoana care solicită eliberarea actului de identitate declară că are domiciliul 
într-un imobil care este proprietatea altei persoane, proprietarul, în calitate de găzduitor, 
trebuie să îşi dea consimţământul de primire în spaţiu şi să prezinte documentul cu care face 
dovada dreptului de proprietate în condiţiile alin. (1). 

(3)În cazul în care actul de identitate este solicitat de către o persoană care, în ceea ce priveşte 
dreptul de proprietate al imobilului în care locuieşte, se află într-o altă situaţie decât cele 
menţionate la alin. (2), dovada adresei de domiciliu se face cu declaraţia pe propria 
răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, 
potrivit dispoziţiilor art. 28 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care proprietarul spaţiului 
de locuit este în viaţă, dispoziţiile art. 28 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică. 

(4)Dacă solicitantul face dovada adresei de domiciliu în conformitate cu prevederile art. 28 
alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, consimţământul găzduitorului ori al reprezentantului 
legal/persoanei împuternicite se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de 
identitate, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor 
sau, după caz, a personalului consular. 

(5)În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate 
prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în 
spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea 
actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale 
ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau 
oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. 
În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit 
normelor legale în vigoare. 

(6)Declaraţia găzduitorului, prevăzută la alin. (5), se prezintă de solicitant odată cu depunerea 
documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate. 

(7)Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se consemnează numai în prezenţa personalului S.P.C.E.P. 

Art. 61 

Pentru eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate pentru două 
sau mai multe motive dintre cele prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul 
prezintă documentele necesare potrivit tuturor modificărilor intervenite. 

Art. 62 
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(1)În situaţia în care proprietarul unui imobil sesizează, în scris, personalul S.P.C.E.P. cu privire 
la faptul că o persoană fizică, ce are înscris în actul de identitate domiciliul sau reşedinţa la 
adresa imobilului proprietatea sa, nu mai locuieşte la această adresă, se solicită efectuarea 
de verificări în teren de către structura teritorială a Poliţiei Române. 

(2)În cazul în care se constată că persoana fizică în cauză nu mai locuieşte la adresa declarată 
ca domiciliu, lucrătorul de la S.P.C.E.P. efectuează menţiuni în R.N.E.P. cu privire la încetarea 
valabilităţii menţiunii privind domiciliul, astfel încât aceste date să reprezinte date de istoric, 
în sensul prevăzut de dispoziţiile art. 10 alin. (4). 

(3)În situaţia sesizării din oficiu că o persoană fizică nu mai locuieşte la adresa cu care 
figurează înregistrată în R.N.E.P., lucrătorii de evidenţă solicită lucrătorilor de poliţie 
efectuarea de verificări în teren în condiţiile alin. (1). 

(4)Lucrătorul de poliţie desemnat să dea curs solicitării prevăzute la alin. (3) ia o declaraţie 
proprietarului imobilului care a primit în spaţiu persoana în cauză şi, după caz, altor persoane 
care locuiesc în imobil sau care pot oferi informaţii privind prezenţa persoanei la adresa 
respectivă şi întocmeşte un proces-verbal, dispoziţiile alin. (2) aplicându-se în mod 
corespunzător. 

(5)Actul de identitate al persoanei aflate în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (3) 
se anulează de către lucrătorii cu atribuţii pe linie de evidenţă a persoanelor potrivit art. 81 
alin. (2) şi (3), cu efectuarea menţiunii aferente în R.N.E.P., iar colţul acestuia se distruge în 
condiţiile alin. (4) al aceluiaşi articol. 

(6)Atunci când persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (3) nu poate fi 
identificată pentru anularea actului de identitate, se efectuează în R.N.E.P. menţiunea 
corespunzătoare anulării şi cea privind necesitatea reţinerii documentului la momentul 
legitimării în vederea transmiterii către instituţia emitentă. 

(7)În situaţia în care proprietarul unui imobil sesizează, în scris, personalul S.P.C.E.P. cu privire 
la faptul că o persoană fizică, ce are înscris în actul de identitate menţiunea de reşedinţă la 
adresa imobilului proprietatea sa, nu mai locuieşte la această adresă, se solicită efectuarea 
de verificări în teren de către structura teritorială a Poliţiei Române şi vor fi desfăşurate 
activităţile prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi efectuarea menţiunii aferente în R.N.E.P. 

(8)În situaţia în care proprietarul unui imobil sesizează, în scris, personalul S.P.C.E.P. cu privire 
la faptul că fostul proprietar are înscris în actul de identitate domiciliul sau reşedinţa la adresa 
imobilului proprietatea sa, lucrătorul de la S.P.C.E.P. efectuează menţiuni în R.N.E.P. cu privire 
la încetarea valabilităţii menţiunii privind domiciliul, astfel încât aceste date să reprezinte date 
de istoric, în sensul prevăzut de dispoziţiile art. 10 alin. (4), în baza documentului cu care face 
dovada proprietăţii. 

Art. 63 

(1)Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să îşi schimbe domiciliul în 
România se prezintă, personal, la S.P.C.L.E.P. pe a cărui rază teritorială este situat imobilul la 
adresa căruia îşi stabilesc domiciliul, în vederea eliberării cărţii de identitate simple/cărţii 
electronice de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, unde 
depun documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. b)-g), precum şi următoarele: 
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a)paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original şi 
copia filei conţinând date personale, sau certificatul de cetăţenie română, original şi copie; în 
situaţia în care solicitantul nu poate prezenta paşaportul românesc în care este înscris 
domiciliul în străinătate ori certificatul de cetăţenie română, întrucât l-a pierdut sau i-a fost 
furat, personalul S.P.C.L.E.P. efectuează verificări în R.N.E.P.S. şi, după caz, solicită D.G.P. 
efectuarea de verificări pentru a se stabili dacă este sau nu cetăţean român, precum şi 
informaţii cu privire la data şi ţara în care acesta şi-a stabilit domiciliul; 

b)actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine, în 
original şi copie. 

(2)Dacă solicitantul nu prezintă unul dintre documentele prevăzute la alin. (1), acesta va da o 
declaraţie în faţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor, din care să rezulte motivul pentru 
care nu le mai deţine. 

(3)În situaţia în care, în urma confruntării fizionomiei solicitantului cu fotografiile din 
documentele prezentate, nu se poate certifica identitatea acestuia, se efectuează verificări 
suplimentare în teren cu sprijinul structurii teritoriale a Poliţiei Române, în evidenţele D.G.P. 
şi, după caz, la autorităţile din străinătate, prin intermediul Departamentului consular din 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

(4)Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare 
civilă române sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din 
străinătate. 

(5)Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă 
române solicită, înainte de a depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, 
transcrierea/înscrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate atât pentru ei, cât 
şi pentru copiii minori, în condiţiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(6)În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în 
România, împreună cu copiii minori, este necesară prezentarea copiei, tradusă şi legalizată, a 
hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui 
care îşi schimbă domiciliul în România sau consimţământul celuilalt părinte, dat în faţa 
personalului consular de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din 
străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia privind 
consimţământul va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. 

Art. 64 

(1)La primirea cererii, personalul S.P.C.L.E.P. efectuează activităţile prevăzute la art. 48 alin. 
(1) şi (3) şi comunică solicitantului care, la data depunerii cererii, a făcut dovada cetăţeniei cu 
paşaport românesc faptul că, la înmânarea actului de identitate, este necesar să prezinte 
paşaportul cu menţionarea ţării de domiciliu şi, după caz, paşapoartele copiilor declaraţi pe 
cerere. 

(2)La data înmânării actului de identitate, lucrătorul S.P.C.L.E.P. anulează paşaportul 
titularului cu menţionarea ţării de domiciliu şi, după caz, paşapoartele copiilor, pe care le 
restituie solicitantului sau, după caz, solicită celui în cauză o declaraţie din care să rezulte 
motivele pentru care nu poate prezenta paşaportul său/paşapoartele copiilor. 
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(3)În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data eliberării actului de identitate, lucrătorul 
S.P.C.L.E.P. transmite structurii de paşapoarte emitente o comunicare privind anularea 
paşaportului ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România. 

Art. 65 

(1)Pentru eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate în cazul în 
care se schimbă denumirea unor unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea 
ori trecerea în alt rang a unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se 
schimbă denumirea străzilor sau se renumerotează imobilele, solicitantul prezintă 
documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. a), f) şi g), după caz. 

(2)Personalul S.P.C.E.P. sau, după caz, personalul consular de la misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare de carieră ale României înscrie, în rubrica "Alte menţiuni" de pe versoul 
cererii pentru eliberarea actului de identitate, menţiunea "Scutit de la cheltuielile pentru 
schimbarea cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate, în conformitate cu 
prevederile art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare". 

(3)De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, menţiunea prevăzută la alin. (2) se 
realizează în sistem informatic. 

Art. 66 

În termen de 15 zile de la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea actului de identitate, 
persoana fizică este obligată să solicite S.P.C.E.P. ori misiunii diplomatice sau oficiului consular 
de carieră al României eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de 
identitate, după caz, prezentând documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. b)-g), precum 
şi următoarele: 

a)pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P. - un document oficial cu 
fotografie de dată recentă - permis de conducere, original şi copie, sau paşaport, original şi 
copia filei cu imaginea şi datele solicitantului; 

b)actul de identitate, în cazul deteriorării. 

Art. 67 

(1)În cazul în care imaginea solicitantului nu se regăseşte în R.N.E.P. sau acesta nu poate 
prezenta un document cu fotografie ori se constată diferenţe între fizionomia acestuia şi 
documentele prezentate/informaţiile din R.N.E.P., personalul S.P.C.E.P. solicită, în scris, 
unităţii teritoriale a Poliţiei Române verificarea identităţii solicitantului. 

(2)La solicitare se ataşează datele de stare civilă extrase din R.N.E.P. şi imaginea persoanei, 
preluată cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate. 

(3)În situaţia prevăzută la alin. (1), unitatea de poliţie care a efectuat verificările specifice 
remite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor documentul prevăzut la alin. 
(2), în care sunt consemnate rezultatele verificărilor, din care să reiasă dacă se confirmă că 
datele de stare civilă declinate aparţin persoanei verificate. 

Art. 68 
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Actele de identitate pierdute sau furate, care au fost găsite şi, ulterior, predate ori transmise 
S.P.C.E.P. potrivit legii, sunt nule de drept şi se distrug în condiţiile art. 81 alin. (5). 

Art. 69 

(1)În toate situaţiile în care prezentele norme metodologice impun obligaţia prezentării unui 
document cu care se face dovada adresei de domiciliu sau reşedinţă se are în vedere 
următoarea ordine de priorităţi: 

a)extrasul de carte funciară sau acte încheiate în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia 
română în vigoare privind titlul locativ; 

b)documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să rezulte că 
solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol cu imobil 
cu destinaţie de locuinţă. 

(2)În aplicarea dispoziţiilor alin. (1) documentul prevăzut la lit. b) poate fi preluat doar în 
situaţia în care nu poate fi prezentat niciunul dintre documentele prevăzute la lit. a). 

SECŢIUNEA 5:Eliberarea cărţii de identitate provizorii 

Art. 70 

(1)În situaţia prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cartea de identitate 
provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe dintre 
următoarele documente: 

a)certificatul de naştere; 

b)certificatul de căsătorie; 

c)certificatul/hotărârea de divorţ; 

d)dovada adresei de domiciliu. 

(2)Pentru obţinerea unei cărţi de identitate provizorii în una dintre situaţiile prevăzute la art. 
20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, solicitantul trebuie să prezinte documentele pe care le deţine din 
categoria celor cu care poate face dovada numelui, statutului civil, cetăţeniei române, a 
adresei de domiciliu, precum şi cel privind achitarea contravalorii cărţii de identitate 
provizorii. 

(3)În situaţia persoanelor care locuiesc într-un imobil cu destinaţie de locuinţă şi nu pot 
prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, în rubrica "domiciliu" din 
cartea de identitate provizorie se înscrie adresa ultimului domiciliu cu care solicitantul 
figurează înregistrat în R.N.E.P. la data depunerii cererii, dacă în urma verificărilor efectuate 
în teren de către lucrătorii poliţiei se constată că locuiesc efectiv la adresă. 

(4)Pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost sau pentru cele al căror act de 
identitate a fost anulat, conform dispoziţiilor art. 62 alin. (5), ori pentru cele menţionate la 
alin. (3) care nu locuiesc la adresa declarată, precum şi cele care nu pot declara domiciliul la 
adresa unui imobil cu destinaţie de locuinţă, în rubrica "domiciliu" din cartea de identitate 
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provizorie se înscrie localitatea sau, după caz, sectorul municipiului Bucureşti unde a fost 
identificată persoana, la data eliberării actului de identitate. 

(5)În situaţia prevăzută la alin. (4), actul de identitate se eliberează numai după ce se atestă 
de către structura teritorială a Poliţiei Române că solicitantul a fost identificat pe raza de 
competenţă. 

Art. 71 

De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărţii electronice de identitate, 
în situaţia în care, temporar, nu se pot prelua datele biometrice, se eliberează carte de 
identitate provizorie pe baza documentelor necesare pentru eliberarea cărţii de identitate 
simple/cărţii electronice de identitate solicitate în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), 
b), e)-j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 72 

Cetăţenii români domiciliaţi în străinătate care locuiesc temporar în România şi doresc să intre 
în posesia unei cărţi de identitate provizorii şi a unei dovezi de reşedinţă se prezintă personal 
la S.P.C.E.P. pe raza căruia au reşedinţa, unde depun următoarele documente: 

a)paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menţionarea ţării de domiciliu, în original, şi 
copia filelor conţinând datele personale şi domiciliul; 

b)certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate/eliberat de oficiile de stare civilă 
române, original şi copie; 

c)certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în original 
şi copie; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, 
dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de 
căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea 
actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de 
stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie 
cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la 
data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; 

d)dovada adresei de reşedinţă din România; 

e)documentul cu care se face dovada achitării contravalorii cărţii de identitate provizorii, 
respectiv a dovezii de reşedinţă. 

Art. 73 

În cartea de identitate provizorie, la rubrica "domiciliu" se înscrie statul în care solicitantul are 
domiciliul. 

SECŢIUNEA 6:Eliberarea actelor de identitate persoanelor aflate în centrele de reţinere şi 
arestare preventivă din cadrul unităţilor de poliţie, în penitenciare şi celor internate în 
instituţii sanitare sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire/centre de 
servicii sociale sau în centre educative 

Art. 74 
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(1)Pentru eliberarea actului de identitate persoanei reţinute, arestate sau care execută o 
pedeapsă privativă de libertate, aflată în centre de reţinere şi arestare preventivă ori locuri 
de deţinere din cadrul unităţilor de poliţie sau în penitenciare din ţară, sunt necesare 
următoarele documente: 

a)adresa scrisă a unităţii de poliţie sau a penitenciarului din care să rezulte solicitarea de 
eliberare a actului de identitate şi persoana desemnată pentru a i se înmâna noul document, 
însoţită de raportul poliţistului sau al poliţistului de penitenciare prin care se certifică 
identitatea persoanei în cauză, aprobat de şeful unităţii de poliţie sau de directorul 
penitenciarului; 

b)cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de solicitant; 

c)documentele pe care le poate prezenta solicitantul pentru a face dovada numelui de familie 
şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române şi a adresei de domiciliu 
sau de reşedinţă. 

(2)În situaţia în care titularul refuză să semneze cererea, actul de identitate se eliberează la 
solicitarea şefului unităţii de poliţie sau a directorului penitenciarului. Solicitarea poate fi 
cuprinsă în documentul prevăzut la alin. (1) lit. a). 

Art. 75 

În cazul în care, din motive temeinice, persoana aflată în centrele de reţinere şi arestare 
preventivă ori în locuri de deţinere din cadrul unităţilor de poliţie sau în penitenciare nu poate 
fi adusă la sediul S.P.C.E.P., preluarea imaginii faciale, a semnăturii olografe şi, după caz, a 
imaginilor impresiunilor papilare se realizează la sediul acestor unităţi de către persoana 
desemnată din cadrul S.P.C.E.P. pe raza căruia se află unitatea respectivă. 

Art. 76 

(1)Cererea pentru eliberarea actului de identitate se soluţionează de către S.P.C.E.P. în a cărui 
rază administrativ-teritorială se regăseşte instituţia în care se află solicitantul. 

(2)Actele de identitate ale persoanelor fizice reţinute, arestate preventiv sau care execută 
pedeapsa închisorii se înmânează reprezentantului instituţiei în care se află solicitantul, 
desemnat în adresa prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. a). Pe cererea pentru eliberarea actului de 
identitate, la rubrica destinată semnăturii de primire a actului de identitate, reprezentantul 
instituţiei în care se află solicitantul îşi înscrie numele şi prenumele, apoi semnează. 

Art. 77 

(1)Pentru eliberarea actului de identitate persoanei reţinute, arestate sau care execută o 
pedeapsă privativă de libertate, aflată în centrele de reţinere şi arestare preventivă ori în 
locuri de deţinere din cadrul unităţilor de poliţie sau în penitenciare din străinătate, sunt 
necesare următoarele documente: 

a)adresa scrisă a unităţii de poliţie sau a penitenciarului din care să rezulte solicitarea de 
eliberare a actului de identitate şi persoana desemnată pentru a i se înmâna noul document; 

b)cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de solicitant; 
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c)documentele pe care le poate prezenta solicitantul pentru a face dovada numelui de familie 
şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române şi a adresei de domiciliu 
sau de reşedinţă. 

(2)Cererea şi documentele pentru eliberarea actului de identitate sunt primite de către 
personalul consular din cadrul misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al 
României din străinătate şi se soluţionează de către personalul S.P.C.E.P. pe raza căruia 
persoana are domiciliul. 

(3)Actele de identitate ale persoanelor prevăzute la alin. (1) se înmânează reprezentantului 
instituţiei în care se află solicitantul, desemnat în adresa menţionată la alin. (1) lit. a). Pe 
cererea pentru eliberarea actului de identitate se precizează că documentul a fost înmânat 
titularului sau, după caz, reprezentantului instituţiei străine. 

(4)Eliberarea actelor de identitate pentru persoanele aflate în situaţia prevăzută la alin. (1) se 
poate realiza şi pe bază de procură specială autentificată în condiţiile art. 43 alin. (1) lit. b) şi 
alin. (3); scopul procurii speciale poate fi numai pentru "depunerea cererii şi a documentelor 
necesare", iar înmânarea actului de identitate se realizează prin intermediul misiunii 
diplomatice sau oficiului consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. 

Art. 78 

(1)Cererea pentru eliberarea unui nou act de identitate, solicitat potrivit dispoziţiilor art. 19 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, de către persoana internată într-o instituţie sanitară, se primeşte şi 
se soluţionează de către S.P.C.E.P. în a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează 
instituţia sanitară, pe baza următoarelor documente: 

a)adresa scrisă a instituţiei sanitare, datată, semnată şi, opţional, ştampilată de către 
conducătorul instituţiei respective sau de către persoana desemnată de acesta; 

b)documentele necesare pentru eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice 
de identitate ori a unei cărţi de identitate provizorii, astfel cum sunt reglementate în 
prezentele norme metodologice. 

(2)Pentru soluţionarea cererii prevăzute la alin. (1) se desfăşoară următoarele activităţi: 

a)preluarea cererii, a documentelor necesare, a imaginii faciale, a semnăturii şi, după caz, a 
imaginii impresiunilor papilare se realizează la sediul instituţiei sanitare de către persoana 
desemnată din cadrul S.P.C.E.P pe raza căruia se află instituţia respectivă; 

b)actul de identitate se înmânează titularului la sediul instituţiei sanitare de către lucrătorul 
de evidenţă a persoanelor. 

Art. 79 

(1)Persoanelor internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de servicii publice 
cu cazare sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul 
sau reşedinţa la adresa instituţiei sau a centrului respectiv. 

(2)În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), dovada adresei de domiciliu sau de reşedinţă se 
face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau serviciului ori a persoanei abilitate de 
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acesta, pentru situaţiile în care aceste instituţii se află în subordinea autorităţilor 
administraţiei publice. 

(3)Pentru persoanele aflate în instituţii de servicii sociale private cu cazare, dovada adresei de 
domiciliu sau de reşedinţă se face în conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (1) lit. a), b) sau 
d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(4)Pe durata suspendării exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate, cetăţeanului 
român i se refuză temporar eliberarea cărţii de identitate, cărţii de identitate simple, cărţii 
electronice de identitate, prevăzute la art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(5)În cazul cetăţenilor români aflaţi în străinătate şi pentru care autorităţile străine, pe 
teritoriul statelor cărora au fost localizaţi, au refuzat executarea mandatelor europene de 
arestare/de urmărire internaţională emise de autorităţile judiciare române, în temeiul unor 
hotărâri judecătoreşti rămase definitive sau a unor încheieri prin care s-a dispus arestarea 
preventivă şi dacă cererea de extrădare/mandatul european de arestare se retrage în 
condiţiile legii, se pot elibera acte de identitate, cu excepţia cărţii de identitate electronice, 
pe baza procurilor autentificate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. 

SECŢIUNEA 7:Reţinerea, anularea şi distrugerea actelor de identitate 

Art. 80 

(1)Actul de identitate reţinut de poliţişti, în situaţiile prevăzute de lege, se depune în termen 
de 24 de ore la cel mai apropiat S.P.C.E.P., însoţit de un proces-verbal din care să rezulte 
împrejurările şi motivul reţinerii documentului. 

(2)Personalul S.P.C.E.P. procedează la anularea şi distrugerea actului de identitate în 
conformitate cu dispoziţiile art. 81 alin. (4) şi efectuează menţiunile corespunzătoare în 
R.N.E.P. 

Art. 81 

(1)La momentul depunerii cererii sau, în condiţiile art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la momentul 
înmânării noului act de identitate, a paşaportului cu menţionarea ţării de domiciliu, în cazul 
modificării datelor de stare civilă, al declarării decesului ori la pierderea cetăţeniei române, 
actele de identitate se anulează şi se restituie titularului, respectiv persoanei care a declarat 
decesul de către personalul instituţiilor abilitate. 

(2)Cărţile de identitate simple şi cărţile de identitate provizorii se anulează prin tăierea 
colţului astfel încât să fie cuprins numărul documentului, iar cărţile electronice de identitate 
şi prin deteriorarea suportului de stocare. 

(3)Buletinele de identitate se anulează prin decuparea colţului uneia dintre cele două coperte 
care să cuprindă seria şi numărul documentului. 

(4)Colţurile actelor de identitate se distrug prin proceduri care să facă imposibilă distingerea 
oricărei categorii de date de pe acestea. 
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(5)Distrugerea colţurilor actelor de identitate se realizează la începutul fiecărei luni din 
semestru, pentru semestrul anterior, de către o comisie desemnată de şeful S.P.C.E.P., 
respectiv al misiunii diplomatice ori oficiului consular de carieră al României din străinătate. 

SECŢIUNEA 8:Dispoziţii comune 

Art. 82 

(1)Serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului 
Bucureşti pot elibera acte de identitate şi dovezi de reşedinţă pentru testarea şi urmărirea 
funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite. 

(2)D.E.P.A.B.D. poate elibera acte de identitate şi dovezi de reşedinţă în situaţiile prevăzute 
la art. 14 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor 
interne. 

Art. 83 

În situaţia în care se solicită eliberarea unei noi cărţi de identitate simple/cărţi electronice de 
identitate, dacă nu au intervenit modificări cu privire la datele de stare civilă de la data 
eliberării cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate deţinute, se prezintă 
numai documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. a), f) şi g). 

Art. 84 

În situaţia în care, la depunerea cererii, solicitantul completează informaţia privind statutul 
civil cu menţiunea "căsătorit", depunând în susţinerea acestei informaţii documente care 
atestă căsătoria cu o persoană de acelaşi sex, cererea se preia ca atare, însă menţiunea privind 
statutul marital nu se actualizează în R.N.E.P. 

Art. 85 

(1)Dacă după depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate se constată că nu sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege în acest sens, solicitantului i se respinge cererea. 

(2)Decizia de respingere a cererii, precum şi motivele care au stat la baza acesteia se comunică 
solicitantului în scris, în termenul stabilit pentru soluţionarea cererii. 

(3)Împotriva deciziei de respingere a cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul 
poate adresa plângere prealabilă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

(4)Decizia de respingere a cererii este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

CAPITOLUL V:Stabilirea reşedinţei 

Art. 86 

(1)Pentru eliberarea dovezii de reşedinţă, persoana interesată se adresează S.P.C.E.P. pe raza 
căruia locuieşte temporar, unde depune personal următoarele documente: 

a)actul de identitate, în original, care se restituie titularului după ce a fost verificată 
identitatea solicitatului; 
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b)documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; 

c)dovada achitării contravalorii dovezii de reşedinţă. 

(2)În situaţia în care dovada adresei de reşedinţă se face potrivit art. 28 alin. (1) lit. b) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, consimţământul găzduitorului se consemnează pe cererea pentru eliberarea 
dovezii de reşedinţă, în prezenţa personalului S.P.C.E.P. 

(3)În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate 
prezenta la momentul depunerii cererii împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în 
spaţiu poate fi dată la notarul public din ţară, în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale 
Poliţiei Române, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din 
străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în 
spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declaraţia de 
primire în spaţiu poate fi dată, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii, la 
notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, 
cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de 
carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. 

(4)Declaraţia găzduitorului, prevăzută la alin. (3), se prezintă de solicitant odată cu depunerea 
documentelor pentru eliberarea dovezii de reşedinţă. 

Art. 87 

(1)Pentru soluţionarea cererii, personalul S.P.C.E.P. efectuează activităţile prevăzute la art. 48 
alin. (1) lit. a)-f), h)-j), o), r) şi s), preia semnătura olografă, preia imaginea facială dacă nu este 
înregistrată în R.N.E.P. şi emite în sistem informatic dovada de reşedinţă. 

(2)Dovada de reşedinţă se înmânează în condiţiile prevăzute de art. 44 alin. (1), alin. (2) lit. a) 
şi d), alin. (3)-(5). 

(3)Dispoziţiile art. 48 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul eliberării dovezii de 
reşedinţă. 

Art. 88 

Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinţei în locuri de cazare în comun - 
cămine/internate şcolare, campusuri universitare, instituţii de ocrotire/centre de servicii 
sociale sau în centre educative, dovada adresei de reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a 
conducătorului instituţiei sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, consemnată pe 
cerere la rubrica destinată consimţământului titularului spaţiului de locuit, prin înscrierea 
numelui de familie şi a prenumelui, a seriei şi numărului actului de identitate, a datei şi a 
semnăturii peste care se aplică, opţional, ştampila instituţiei în cauză. 

Art. 89 

(1)În situaţia în care găzduitorul prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau 
proprietarul unui imobil, după caz, sesizează, în scris, personalul S.P.C.E.P. că o persoană 
fizică, ce are înscrisă în actul de identitate menţiunea de reşedinţă la adresa imobilului 
proprietatea sa, nu mai locuieşte la această adresă, se solicită efectuarea de verificări în teren, 
cu sprijinul structurii teritoriale a Poliţiei Române. 
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(2)Atunci când se constată că persoana fizică nu mai locuieşte la adresa declarată ca reşedinţă, 
lucrătorul de la S.P.C.E.P. efectuează menţiuni în R.N.E.P. cu privire la încetarea valabilităţii 
menţiunii privind reşedinţa, datele fiind trecute în istoric, în sensul prevăzut de dispoziţiile 
art. 10 alin. (4). 

(3)În situaţia în care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, lucrătorii de evidenţă se sesizează 
din oficiu că o persoană fizică nu mai locuieşte la adresa de reşedinţă cu care figurează 
înregistrată în R.N.E.P., solicită efectuarea de verificări în teren, la adresa de reşedinţă, cu 
sprijinul structurii teritoriale a Poliţiei Române. Cu această ocazie poliţistul va lua o declaraţie 
proprietarului imobilului care a primit în spaţiu persoana în cauză şi, după caz, altor persoane 
care locuiesc în imobil sau care pot oferi informaţii privind prezenţa persoanei la adresa 
respectivă şi va întocmi un proces-verbal. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 

(4)Dovada de reşedinţă a persoanei aflate în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (3) 
se anulează de către lucrătorii cu atribuţii pe linie de evidenţă a persoanelor, potrivit art. 81 
alin. (2), cu efectuarea menţiunii aferente în R.N.E.P., iar colţul acesteia se distruge în 
condiţiile alin. (4) al aceluiaşi articol. 

CAPITOLUL VI:Organizarea şi actualizarea evidenţei locatarilor prin cartea de imobil 

Art. 90 

Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile Poliţiei Române, organizează, îndrumă şi 
controlează activitatea de ţinere a evidenţei locatarilor prin cartea de imobil. 

Art. 91 

(1)Cartea de imobil se întocmeşte în termen de 30 de zile de la darea în folosinţă a imobilului 
cu destinaţie de locuinţă, de regulă, pentru fiecare scară sau corp de clădire. 

(2)La unităţile de cazare turistice, indiferent de forma de proprietate sau de administrare, 
cartea de imobil se poate constitui şi sub formă de fişe de anunţare a sosirii şi plecării 
turiştilor. 

Art. 92 

Şefii unităţilor de poliţie pe a căror rază teritorială este situat imobilul răspund de organizarea, 
funcţionarea, ţinerea în actualitate şi controlul evidenţei locatarilor prin cartea de imobil. 

Art. 93 

Responsabilii cărţii de imobil, desemnaţi în condiţiile legii, au următoarele atribuţii: 

a)să înscrie în cartea de imobil, în termen de 15 zile de la sosire, datele persoanelor care 
locuiesc în imobil, pe baza unui act de identitate valabil; 

b)să atenţioneze persoanele care au actele de identitate cu termenul de valabilitate expirat 
sau care nu şi-au efectuat schimbarea domiciliului ori stabilirea reşedinţei, în vederea punerii 
acestora în legalitate; 

c)să păstreze, să actualizeze şi să utilizeze datele din cartea de imobil cu respectarea 
dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 



41 
 

(Regulamentul general privind protecţia datelor); cartea de imobil se prezintă spre verificare 
numai poliţiştilor şi lucrătorilor de la S.P.C.E.P. sau, după caz, D.E.P.A.B.D.; 

d)să păstreze în bune condiţii cartea de imobil, să nu o înstrăineze, iar la mutarea din imobil 
să o predea preşedintelui asociaţiei de proprietari. 

Art. 94 

Înscrierea persoanelor în cartea de imobil se face în baza actului de identitate, iar pentru copiii 
sub 14 ani, în baza certificatului de naştere. Pentru înscrierea persoanelor în cartea de imobil 
nu pot fi solicitate fotocopii ale actelor de identitate, certificatelor de stare civilă sau titlurilor 
de proprietate. Acestea pot fi verificate vizual pentru conformitate. 

Art. 95 

Instruirea responsabililor cărţii de imobil se face de către poliţistul de ordine publică anume 
desemnat de şeful structurii Poliţiei Române pe a cărei rază teritorială este situat imobilul. 

Art. 96 

(1)Inspectoratul General al Poliţiei Române întocmeşte anual planul de aprovizionare cu cărţi 
de imobil, asigurând tipărirea, gestionarea şi distribuirea imprimatelor, cu respectarea 
prevederilor legale. 

(2)Cartea de imobil se eliberează gratuit de structura competentă a Poliţiei Române persoanei 
care a fost desemnată ca responsabil al cărţii de imobil. 

CAPITOLUL VII:Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. 

Art. 97 

(1)Furnizarea sau verificarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P. se realizează prin 
proceduri automate sau neautomate, în condiţii care să asigure securitatea datelor cu 
caracter personal şi a transmiterii, în limitele infrastructurii tehnice administrate de 
D.E.P.A.B.D. 

(2)Condiţiile şi limitele furnizării sau verificării datelor din R.N.E.P. sunt stabilite de către 
D.E.P.A.B.D. cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul (UE) 
2016/679, precum şi a limitelor infrastructurii tehnice administrate de D.E.P.A.B.D. 

(3)Furnizarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P. presupune transmiterea datelor cu 
caracter personal către un alt operator de date. 

(4)Verificarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P. presupune validarea datelor transmise 
de un operator de date cu caracter personal prin compararea cu datele existente în R.N.E.P. 
şi returnarea unui răspuns corespunzător. 

(5)În cadrul unor acţiuni de interes public sau în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale aflate 
în sarcina operatorului de date care solicită validarea, operaţiunea de validare a datelor cu 
caracter personal poate fi combinată cu furnizarea parţială a unor date suplimentare, cu 
respectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679. 
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(6)În scopul aplicării dispoziţiilor alin. (5) imaginea facială a persoanei vizate, existentă în 
R.N.E.P., poate face obiectul furnizării, în special în situaţia în care se urmăreşte validarea 
identităţii persoanei. 

Art. 98 

Contractul prevăzut la art. 11 alin. (2) şi, respectiv, protocolul prevăzut la art. 11 alin. (4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, produc efecte doar după asigurarea publicităţii prin publicare pe pagina de 
internet a D.E.P.A.B.D. 

Art. 99 

(1)Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea 
persoanei/autorităţii solicitante prin care se solicită furnizarea datelor, remisă D.E.P.A.B.D., 
trebuie să conţină, pe lângă intenţia de încheiere a unui contract sau, după caz, protocol, cel 
puţin următoarele informaţii: 

a)dispoziţiile legale incidente; 

b)scopul prelucrării; 

c)dacă persoana/autoritatea solicitantă este abilitată să prelucreze categoriile de date 
solicitate în scopul urmărit; 

d)dacă şi modul în care lipsa furnizării/verificării datelor de către D.E.P.A.B.D. împiedică 
atingerea scopurilor cu care persoana/autoritatea solicitantă este abilitată; 

e)dacă şi în ce măsură obţinerea datelor de la persoana vizată ar implica un efort excesiv sau 
care nu este rezonabil prin raportare la scopul prelucrării; 

f)modul de asigurare a respectării drepturilor persoanelor vizate în special în ceea ce priveşte 
exercitarea drepturilor prevăzute la art. 12-22 din Regulamentul (UE) 2016/679; 

g)dacă instituţia solicitantă este abilitată cu realizarea de prelucrări de date cu caracter 
personal în contextul prevăzut la art. 23 din Regulamentul (UE) 2016/679, procedura prin care 
se asigură finalitatea dispoziţiilor legale relevante; 

h)modul de îndeplinire a dispoziţiilor art. 11 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)Dacă scopul urmărit de persoana/autoritatea solicitantă este reprezentat de atingerea 
unui interes public ori de către asigurarea unei bune colectări a sumelor la bugetul de stat ori 
la bugetele locale, cererea prevăzută la alin. (1) nu trebuie să cuprindă informaţiile prevăzute 
la alin. (1) lit. d) şi e). 

CAPITOLUL VIII:Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 100 

În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, responsabilii 
cărţilor de imobil au obligaţia de a constitui sau, după caz, de a reactualiza cărţile de imobil 
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pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă care au fost date în folosinţă anterior intrării în 
vigoare a prezentelor norme metodologice. 

Art. 101 

(1)Contravaloarea cărţii de identitate simple, a cărţii electronice de identitate, a cărţii de 
identitate provizorii şi a dovezii de reşedinţă se stabileşte şi se actualizează de către Compania 
Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., cu avizul direcţiei de specialitate din cadrul 
Ministerului Finanţelor. 

(2)Contravaloarea actelor de identitate şi a dovezii de reşedinţă se achită de către persoana 
care solicită eliberarea acestora, în condiţiile legii. 

Art. 102 

Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face pe bază de proces-
verbal, de către poliţişti, personalul desemnat să primească şi să verifice cererile pentru 
eliberarea actelor de identitate/dovezilor de reşedinţă şi documentele prezentate în 
susţinerea acestora, precum şi de către poliţiştii locali. 

Art. 103 

(1)Constituie contravenţii următoarele fapte: 

a)refuzul neîntemeiat al conducătorului autorităţii în subordinea căreia funcţionează un 
serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor sau al şefului serviciului public comunitar 
de evidenţă a persoanelor de a primi şi soluţiona cererile cetăţenilor din localităţile arondate; 

b)neactualizarea sau actualizarea necorespunzătoare a datelor din R.N.E.P. de către 
personalul abilitat; 

c)neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor cu privire la activităţile care 
trebuie desfăşurate pentru soluţionarea cererilor de eliberare a actelor de identitate şi a 
dovezilor de reşedinţă, prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. a)-k), alin. (2)-(4) şi art. 87 alin. (1); 

d)nerespectarea prevederilor art. 48 alin. (1) lit. l)-s), alin. (2) şi art. 87 alin. (2), cu privire la 
activităţile care trebuie realizate după soluţionarea cererilor de eliberare a actelor de 
identitate, respectiv: înmânarea, retragerea, anularea şi distrugerea actelor de identitate, 
după caz. 

(2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel: 

a)cu amendă de la 200 lei la 300 lei, contravenţia prevăzută la lit. d); 

b)cu amendă de la 300 lei la 500 lei, contravenţiile prevăzute la lit. b) şi c); 

c)cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei, contravenţia prevăzută la lit. a). 

(3)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul desemnat 
din cadrul D.E.P.A.B.D. şi al serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor. 

(4)Contravenţiilor prevăzute în prezentele norme metodologice le sunt aplicabile dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art. 104 

Activităţile realizate pentru clarificarea situaţiei minorilor sau a persoanelor care au împlinit 
vârsta de 18 ani şi nu au solicitat eliberarea primului act de identitate în termenul prevăzut 
de lege, a persoanelor care deţin acte de identitate cu termen de valabilitate expirat, precum 
şi activităţile realizate în situaţia în care există suspiciuni referitoare la identitatea declarată 
se stabilesc prin instrucţiuni ale directorului D.E.P.A.B.D. 

Art. 105 

De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, obligaţia personalului cu atribuţii de 
stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. şi oficiilor de stare civilă din cadrul U.A.T.-urilor unde nu au 
fost constituite servicii de evidenţă a persoanelor de a mai întocmi comunicări pentru 
actualizarea R.N.E.P. cu datele necesare potrivit evenimentelor de stare civilă înregistrate 
încetează, actualizarea fiind realizată prin proceduri automate. 

Art. 106 

Cererile preluate până la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice sunt 
soluţionate potrivit normelor în vigoare la data depunerii cererii. 

ANEXA nr. 2:FORMA ŞI CONŢINUTUL cărţii de identitate 

1.Cartea de identitate se emite în sistem informatizat şi cuprinde următoarele elemente: 

a)denumirea statului; 

b)denumirea documentului; 

c)seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre; 

d)denumirea structurii emitente, respectiv a serviciului public comunitar de evidenţă a 
persoanelor sau, după caz, a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 
de Date - denumirea abreviată, iniţialele judeţului, după caz, şi codul structurii emitente; 

e)termenul de valabilitate; 

f)fotografia titularului; 

g)codul numeric personal; 

h)numele de familie şi prenumele; 

i)cetăţenia; 

j)locul naşterii; 

k)sexul; 

l)domiciliul. 

2.Cartea de identitate este tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, având următoarele 
dimensiuni: 

(1)_ 

a)lungimea - 105 mm; 
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b)lăţimea - 74 mm; 

c)grosimea - 0,7 mm. 

(2)Cartea de identitate 

 

3.Structura cărţii de identitate este formată din două straturi exterioare transparente, între 
care se introduce suportul pentru fotografie, text şi alte inscripţionări; cele 3 straturi sunt 
asamblate tehnologic, formând un tot unitar. Fotografia este color, are dimensiunile de 38 x 
30 mm şi este executată cu mijloace informatice, direct pe suportul cărţii de identitate. 

4.Elementele de particularizare a cărţii de identitate sunt: 

a)drapelul României, având dimensiunile de 45 x 7 mm şi poziţionarea în partea superioară a 
cărţii de identitate, intensitatea culorilor fiind cea prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 
75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea 
sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, cu completările 
ulterioare; 

b)stema ţării, având dimensiunile de 30 x 41 mm şi poziţionarea în centrul spaţiului rezervat 
textului, potrivit modelului original în culorile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992 
privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare; 

c)sigla, reprezentată sub forma unui desen geometric oval, conţinând abrevierea sintagmei 
"evidenţa persoanelor" - "evp" -, poziţionat sub fotografie şi încadrat la stânga de codul 
structurii emitente şi de simbolul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, la dreapta; 

d)fondul - fonta de siguranţă - cuprinde curbilinii de siguranţă, asemănătoare celei aplicate 
pe bancnote, care, prin desenul complex, combinaţia de culori şi procedeul de imprimare, 
asigură protecţia împotriva falsificării. 

5.Zona de citire automată cu caractere identificabile optic: 

a)este poziţionată în partea inferioară a cărţii de identitate; 

b)are lungimea de 102 mm şi lăţimea de 17 mm; 

c)conţine: tipul documentului, codul ţării emitente, numele şi prenumele titularului, seria şi 
numărul documentului, cetăţenia, data naşterii, sexul, valabilitatea şi codul numeric personal 
fără cifrele ce semnifică data naşterii. 

6.Textul cărţii de identitate este tipărit la imprimantă laser color, utilizându-se codificarea 
standardizată a setului de caractere româneşti şi tastatura standard românească. 

ANEXA nr. 3:FORMA ŞI CONŢINUTUL cărţii de identitate provizorii 

1.Cartea de identitate provizorie este un document cu denumirile rubricilor pretipărite, 
acestea fiind completate manual, cu majuscule, de personalul serviciilor publice comunitare 
de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de personalul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor 
şi Administrarea Bazelor de Date. 

2.Pe faţa documentului sunt pretipărite următoarele elemente: 
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a)denumirea statului; 

b)denumirea documentului; 

c)seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre. 

3.Pe verso documentul conţine spaţiul destinat aplicării fotografiei titularului, precum şi 
următoarele elemente: 

a)codul numeric personal; 

b)numele de familie şi prenumele; 

c)cetăţenia; 

d)locul naşterii; 

e)domiciliul; 

f)abrevierea denumirii serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor emitent sau, 
după caz, a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; 

g)termenul de valabilitate; 

h)motivul eliberării; 

i)seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre; 

j)numele şi funcţia persoanei care completează cartea de identitate provizorie; 

k)semnătura şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor emitent sau, după 
caz, a directorului Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. 

4.Elementele de particularizare a cărţii de identitate provizorii sunt: 

(1)_ 

a)materialul din care este confecţionată: hârtie specială, de culoare bleu, cu filigran 
reprezentând un model geometric pe care este imprimată, în zona centrală, stema României; 

b)dimensiuni: 105 mm lungime, 74 mm lăţime; 

c)indicativele serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz, ale 
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, care se aplică prin 
ştanţarea fotografiei pe latura din dreapta şi prin ştampilarea pe banda albă de 7 mm, după 
completarea documentului. 

(2)_ 

 

 

5.De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, cartea de identitate provizorie se emite 
în sistem informatizat, în format ID1, la nivelul serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor şi al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. 



47 
 

6.Cartea de identitate provizorie în format ID1 este tipărită pe o singură faţă şi conţine date 
şi informaţii, după cum urmează: 

a)numele de familie şi prenumele; 

b)data naşterii; 

c)codul numeric personal (C.N.P.); 

d)domiciliul; 

e)imaginea facială; 

f)semnătura olografă; 

g)denumirea statului emitent; 

h)tipul documentului; 

i)seria şi numărul documentului; 

j)perioada de valabilitate; 

k)autoritatea emitentă. 

7.Structura cărţii de identitate în format ID1 este alcătuită dintr-un suport special securizat. 

8.Fotografia este color şi se execută cu mijloace informatice, direct pe suportul cărţii de 
identitate. 

ANEXA nr. 4:FORMA ŞI CONŢINUTUL autocolantului privind stabilirea reşedinţei 

1.Informaţiile privind adresa de reşedinţă a titularului se înscriu într-o etichetă autocolantă 
care se aplică pe versoul cărţii de identitate şi care cuprinde următoarele elemente: 

a)adresa de reşedinţă; 

b)perioada de valabilitate a reşedinţei; 

c)data stabilirii reşedinţei; 

d)codul numeric personal al titularului; 

e)semnătura şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz, a 
directorului Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; 

f)locul destinat aplicării ştampilei structurii emitente, pe care sunt înscrise denumirea şi codul 
acesteia. 

2.Autocolantul privind stabilirea reşedinţei are următoarele dimensiuni: 

(1)_ 

a)lungimea - 90 mm; 

b)lăţimea - 35 mm. 

(2)_ 
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ANEXA nr. 5:FORMA ŞI CONŢINUTUL cărţii electronice de identitate 

1.Cartea electronică de identitate conţine datele prevăzute la art. 17 alin. (5) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se 
emite cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.157 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor 
Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai 
acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie şi are format: ID1, document electronic. 

2.Conţinut - informaţii - cartea electronică de identitate va conţine informaţii înscrise cu 
privire la: 

(A)Faţă 

a)denumirea statului emitent; 

b)tipul documentului; 

c)numele de familie; 

d)prenumele; 

e)genul titularului (F pentru feminin sau M pentru masculin); 

f)cetăţenia; 

g)data naşterii; 

h)codul numeric personal (C.N.P.); 

i)numărul documentului; 

j)data expirării valabilităţii; 

k)semnătura olografă a titularului; 

l)imaginea facială a titularului. 

(B)Verso 

a)domiciliul; 

b)data emiterii şi autoritatea emitentă; 

c)zona de citire automată cu caractere identificabile optic (MRZ); 

d)zonă cip. 

3.Cartea electronică de identitate românească conţine toate elementele de securitate 
obligatorii prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a 
documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care 
îşi exercită dreptul la liberă circulaţie. 
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ANEXA nr. 6:FORMA ŞI CONŢINUTUL cărţii de identitate simple 

1.Cartea de identitate simplă conţine date şi informaţii, înscrise pe faţă şi pe verso, astfel: 

(A)Faţă 

a)denumirea statului emitent; 

b)tipul documentului; 

c)numele de familie; 

d)prenumele; 

e)sexul titularului (F pentru feminin sau M pentru masculin); 

f)cetăţenia; 

g)data naşterii; 

h)codul numeric personal (C.N.P.); 

i)numărul documentului; 

j)data expirării valabilităţii; 

k)semnătura olografă a titularului; 

l)imaginea facială a titularului. 

(B)Verso 

a)domiciliul; 

b)data emiterii şi autoritatea emitentă; 

c)zona de citire automată cu caractere identificabile optic (MRZ). 

2.Cartea de identitate simplă are formatul ID1, de tip card. 

ANEXA nr. 7:FORMA ŞI CONŢINUTUL dovezii de reşedinţă 

1.Dovada de reşedinţă se emite în sistem informatizat la nivelul serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor şi al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date şi conţine următoarele date şi informaţii: 

a)numele de familie şi prenumele; 

b)codul numeric personal (C.N.P.); 

c)data naşterii; 

d)adresa de reşedinţă; 

e)denumirea statului emitent; 

f)tipul documentului; 

g)numărul documentului; 
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h)perioada de valabilitate; 

i)autoritatea emitentă. 

2.Forma şi dimensiunile documentului 

a)formatul dovezii de reşedinţă este ID1; 

b)structura dovezii de reşedinţă este realizată utilizând un suport special securizat. 

ANEXA nr. 8:FORMA ŞI CONŢINUTUL cărţii de imobil, pentru imobile cu destinaţia de 
locuinţă 

1.Cartea de imobil pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă este documentul de evidenţă în 
care se înscriu, în condiţiile legii, datele persoanelor care locuiesc în imobilele cu destinaţie 
de locuinţă. 

2.Cartea de imobil are forma şi conţinutul prezentate în tabelul de mai jos: 

Numele de familie şi 
prenumele 

(cu litere de tipar) 

Actul de identitate Data 
mutării în 
imobil şi 
felul 
adresei 

(de 
domiciliu 
sau de 
reşedinţă) 

Domiciliul 
persoanei 

(înscris în actul de 
identitate) 

Data 
mutării 
din imobil 

Seria Numărul 

ATENŢIE! 

Confidenţial, date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

ANEXA nr. 9:FORMA ŞI CONŢINUTUL cărţii de imobil, pentru unităţile de cazare în comun 

1.Cartea de imobil pentru unităţile de cazare în comun este documentul de evidenţă în care 
se înscriu, în condiţiile legii, datele persoanelor care locuiesc în unităţile de asistenţă socială, 
cămine, internate sau alte locuri de cazare în comun, cu excepţia unităţilor de cazare turistice. 

2.Cartea de imobil are forma şi conţinutul prezentate în tabelul de mai jos: 

Actul de identitate 



51 
 

Numele de 
familie şi 
prenumele 

(cu litere 
de tipar) 

Domiciliul 
persoanei 

(înscris în 
actul de 
identitate) 

Seria Numărul 
Data 
cazării în 
imobil 

Data 
plecării 
din imobil 

Data 
expirării 
vizei de 
reşedinţă 

ATENŢIE! 

Confidenţial, date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

 

√ Hotararea 351/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul sănătăţii, prelungirea termenelor de aplicare a acestora, precum şi prorogarea 
unor termene, publicată in Monitorul Oficial 313/29.03.2021 

→Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 
asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se 
prelungeşte până la data de 30 iunie 2021. 

→Decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în 
tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale, contractate pentru trimestrul II al anului 
2021 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2020 de casele de asigurări de 
sănătate cu furnizorii, se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală 
corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
pe anul 2021. 

→Termenele prevăzute la art. 7 lit. h), art. 24 lit. w), art. 42 lit. x), art. 59 lit. ţ), art. 92 alin. (1) 
lit. ag), art. 119 lit. u), art. 130 lit. ţ), art. 141 lit. u) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
140/2018, se prorogă până la data de 30 iunie 2021. 

→- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1.La articolul 149, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 149 

(1) Medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se eliberează 
de către farmaciile autorizate de Ministerul Sănătăţii şi evaluate conform reglementărilor 
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legale în vigoare, în baza contractelor şi actelor adiţionale încheiate cu casele de asigurări de 
sănătate. 

Pot intra în relaţie contractuală cu farmacii pentru eliberarea medicamentelor care fac 
obiectul contractelor cost-volum-rezultat numai casele de asigurări de sănătate care se află 
în relaţie contractuală cu medici care pot prescrie aceste medicamente, conform prevederilor 
legale în vigoare. 

..................................................................................... 

(4) Reprezentantul legal al societăţii farmaceutice sau persoana mandatată în mod expres de 
acesta încheie un singur contract pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în 
tratamentul ambulatoriu cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-
teritorială se află sediul social al societăţii respective sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a 
Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. 

Pentru eliberarea medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat 
reprezentantul legal al societăţii farmaceutice sau persoana mandatată în mod expres de 
acesta poate intra în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază 
administrativ-teritorială se află sediul social al societăţii respective şi cu Casa Asigurărilor de 
Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. 

Pentru eliberarea medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum şi cost-volum-
rezultat reprezentantul legal al societăţii farmaceutice sau persoana mandatată în mod 
expres de acesta încheie distinct cu casa de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractul 
pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. 

În situaţia în care societatea farmaceutică intră în relaţie contractuală numai pentru 
eliberarea medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, casa de 
asigurări de sănătate încheie contract în acest sens. 

În situaţia în care în cadrul aceleiaşi societăţi farmaceutice funcţionează mai multe farmacii, 
situate în judeţe diferite, reprezentantul legal al societăţii încheie contracte cu casele de 
asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială se 
află amplasate farmaciile respective sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii 
Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. În situaţia în care o societate 
farmaceutică are deschise oficine locale de distribuţie, înfiinţate conform prevederilor legale 
în vigoare, în alte judeţe, aceasta va încheia contract cu casa de asigurări de sănătate în a cărei 
rază administrativ-teritorială se află oficina locală de distribuţie, în condiţiile stabilite prin 
norme. 

Un farmacist îşi poate desfăşura activitatea la cel mult două farmacii aflate în relaţie 
contractuală cu casa/casele de asigurări de sănătate. Un farmacist îşi poate desfăşura 
activitatea la cel mult 3 farmacii aflate în relaţie contractuală cu casa/casele de asigurări de 
sănătate în situaţia în care la una dintre farmacii asigură numai programul de continuitate în 
zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbători legale, precum şi pe timpul nopţii." 

2.La articolul 152, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"l) să elibereze medicamentele din prescripţiile medicale asiguraţilor, indiferent de casa de 
asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, în condiţiile prevăzute în norme, 
indiferent dacă medicul care a emis prescripţia medicală se află sau nu în relaţie contractuală 
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cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală farmacia; fac 
excepţie medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat care se eliberează 
indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, cu condiţia 
ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu 
care se află şi medicul care a emis prescripţia medicală;" 

3.La articolul 154, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"n) începând cu data de 1 aprilie 2021, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii 
Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti este obligată să intre în relaţie 
contractuală cu cel puţin o farmacie în localităţile în care aceasta are contracte încheiate cu 
furnizori de servicii medicale care pot prescrie medicamente ce fac obiectul contractelor cost-
volum-rezultat, astfel încât să se asigure accesul asiguraţilor la medicamente;" 

4.La articolul 154, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins: 

"o) să aducă la cunoştinţa casei de asigurări de sănătate cu care medicul care a eliberat 
prescripţia medicală se află în relaţie contractuală situaţiile în care nu au fost respectate 
prevederile legale în vigoare referitoare la prescrierea medicamentelor, în vederea aplicării 
sancţiunilor prevăzute de prezenta hotărâre, după caz." 

5.După capitolul XVI se introduce un nou capitol, capitolul XVII, cu următorul cuprins: 

"CAPITOLUL XVII: Dispoziţii aplicabile până la data de 30 iunie 2021 în contextul epidemiei cu 
virusul SARS-CoV-2 

Art. 252 

(1) Consultaţiile medicale la distanţă acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul 
de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de 
reabilitare, se acordă şi se validează fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări 
sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia, prevăzute la art. 223 alin. 
(1)-(12) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Consultaţiile la distanţă sunt considerate consultaţii 
acordate în regim off-line şi se supun reglementărilor aplicabile acestora prevăzute de 
prezenta hotărâre şi normele sale de aplicare. 

(2) Consultaţiile la distanţă din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, 
inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, precum şi cele de îngrijiri 
paliative în ambulatoriu se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere. 

Art. 253 

Contractele/Actele adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale, de 
medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive 
medicale, tehnologii şi dispozitive asistive pot fi semnate atât de reprezentantul legal al 
furnizorului, cât şi de casa de asigurări de sănătate, prin semnătură electronică extinsă. 

Art. 254 

(1) Numărul maxim de consultaţii acordate la nivelul furnizorilor de servicii medicale în 
asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice este 
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de maximum 6 consultaţii pe oră/medic, cu posibilitatea acordării de către medicul de familie 
a două consultaţii/lună/pacient cu boli cronice. 

(2) Numărul maxim de consultaţii ce poate fi raportat pe zi la nivelul furnizorilor de servicii 
medicale în asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile 
clinice se stabileşte prin raportare la programul la cabinet al medicilor şi la numărul maxim de 
6 consultaţii/oră/medic prevăzut la alin. (1). 

(3) Consultaţiile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul 
minimal de servicii medicale pot fi acordate şi la distanţă, acestea putând fi acordate atât de 
medicii de familie, cât şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, inclusiv medicină 
fizică şi de reabilitare, şi pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în 
numărul maxim de 6 consultaţii/oră. 

(4) Serviciile de sănătate conexe actului medical furnizate de psiholog şi logoped prevăzute în 
pachetul de servicii de bază din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialităţile clinice pot fi acordate şi la distanţă, prin mijloace de comunicare la distanţă. 

(5) Pacienţii simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, beneficiază 
de consultaţii, inclusiv consultaţii la distanţă ce pot fi realizate prin orice mijloace de 
comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie şi de medicii de specialitate din 
ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de 6 consultaţii/oră. 

(6) Medicul de familie, precum şi medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, inclusiv 
medicul de medicină fizică şi de reabilitare, vor consemna consultaţiile medicale la distanţă în 
registrul de consultaţii şi în fişa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare 
utilizat şi a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, şi vor emite toate documentele 
necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele vor fi transmise pacientului 
prin mijloace de comunicare electronică. 

(7) Consultaţiile la distanţă prevăzute la alin. (3) se acordă şi se decontează conform 
reglementărilor legale în vigoare aplicabile consultaţiilor la cabinet prevăzute în pachetele de 
servicii, prevăzute în prezenta hotărâre şi normele metodologice de aplicare a acesteia. 

(8) Consultaţiile prevăzute la alin. (5), inclusiv cele la distanţă, se asimilează consultaţiilor din 
pachetul de servicii de bază acordate la cabinet pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări 
ale unor afecţiuni cronice. 

Art. 255 

(1) Prin derogare de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei 
cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care 
beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în 
sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale 
corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de 
sănătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

a) medicul de familie iniţiază tratamentul specific şi în absenţa unei scrisori medicale emise 
de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital pentru medicamentele notate cu * din Lista 
cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care 
beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în 
sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale 
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corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de 
sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

b) medicul de familie poate emite prescripţie medicală în continuare pentru pacienţii cu boli 
cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise 
pacientului de către medicul specialist - scrisoare medicală şi/sau confirmarea înregistrării 
formularului specific de prescriere, şi pentru medicamentele care se prescriu de către medicii 
specialişti în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 
720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului 
sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea 
medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând 
denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază 
asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(2) Pentru medicamentele notate cu **), **1), **Omega), **1Omega) şi **1Beta) în Lista de 
medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, prescrierea se realizează potrivit Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 . 

(3) Medicii din spital pot elibera, dacă situaţia o impune, la externarea asiguratului, prescripţie 
medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu pentru 
maximum 90/91/92 de zile, cu excepţia medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-
volum/cost-volum-rezultat pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile. 

Art. 256 

Casele de asigurări de sănătate contractează întreaga sumă alocată de Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti, luând în calcul indicatorii 
specifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi conform prezentei hotărâri şi normelor 
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 257 

(1) Casele de asigurări de sănătate decontează unităţilor sanitare cu paturi care acordă servicii 
în regim de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute activitatea desfăşurată lunar la nivelul 
indicatorilor realizaţi, fără a depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie de capacitatea 
maximă de funcţionare lunară a fiecărui spital, în limita fondurilor cu această destinaţie. 

(2) Pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de 
sănătate care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pentru afecţiuni cronice, 
decontarea activităţii desfăşurate se realizează la nivelul valorii aferente indicatorilor realizaţi 
în limita valorii de contract. 

Art. 258 
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(1) Unităţile sanitare cu paturi raportează lunar şi trimestrial datele aferente cazurilor 
rezolvate/serviciilor furnizate la casele de asigurări de sănătate şi la Şcoala Naţională de 
Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. 

(2) Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar 
Bucureşti are obligaţia transmiterii lunar şi trimestrial a datelor/informaţiilor de confirmare 
clinică şi medicală a activităţii unităţilor sanitare cu paturi, la termenele şi potrivit 
reglementărilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice 
şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de 
zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al 
datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

→Pentru situaţiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de 
către asigurat, membru al familiei de grad I şi II, soţ/soţie, persoană împuternicită legal de 
acesta prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al 
asiguratului, documentele pot fi transmise casei de asigurări de sănătate prin mijloace 
electronice de comunicare sau pot fi depuse în numele asiguratului de orice persoană, cu 
excepţia reprezentanţilor legali ai furnizorilor de servicii medicale/medicamente cu şi fără 
contribuţie personală/dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi a persoanelor 
care desfăşoară activitate la nivelul acestora. Mijloacele electronice de comunicare se pot 
folosi şi pentru transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a documentelor 
eliberate, necesare asiguraţilor." 

→Începând cu data de 1 aprilie 2021, farmaciile care au încheiate contracte atât cu casa de 
asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi au sediul lucrativ, filiale sau 
puncte de lucru înregistrate şi autorizate, cât şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, 
Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, potrivit prevederilor art. 149 
alin. (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018, astfel cum a fost modificată şi 
completată prin prezenta hotărâre, trebuie să opteze cu care dintre cele două case de 
asigurări de sănătate rămân în relaţie contractuală, având obligaţia de a notifica în scris 
respectiva decizie ambelor case de asigurări de sănătate. 

→Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea 
programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 222 din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se 
prelungeşte până la data de 30 iunie 2021. 

→Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate 
pentru anii 2017 şi 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 31 
martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1.La articolul 11, litera f) va avea următorul cuprins: 

"f) să elibereze asiguraţilor medicamentele din prescripţiile medicale, inclusiv pentru 
medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum şi/sau materialele sanitare specifice 
care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele 
programe/subprograme naţionale de sănătate curative, indiferent de casa de asigurări de 
sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, în condiţiile prevăzute în norme, indiferent 
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dacă medicul care a emis prescripţia medicală se află sau nu în relaţie contractuală cu aceeaşi 
casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală farmacia;" 

2.Articolul 45 va avea următorul cuprins: 

"Art. 45 

În vederea creşterii accesului bolnavilor la tratamente, în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, medicii de familie pot emite 
prescripţii medicale, pentru bolnavii cu schemă terapeutică stabilă, trataţi în cadrul 
programelor naţionale de sănătate curative, în baza documentelor medicale care au fost 
emise acestora de către medicii specialişti - scrisoare medicală şi/sau confirmarea înregistrării 
formularului specific de prescriere, şi pentru medicamentele notate cu **), **1), **Omega) 
şi **1Omega) în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare 
medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de 
prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile 
comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul 
programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberate prin farmaciile cu circuit 
deschis, care sunt prescrise de către medicii specialişti în conformitate cu limitările de 
prescriere prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice 
privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute 
în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de 
care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, 
în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, 
cu modificările şi completările ulterioare. Fac excepţie medicamentele utilizate în cadrul 
programelor naţionale de sănătate curative care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu 
circuit închis ale unităţilor sanitare cu paturi, în condiţiile stabilite prin normele tehnice de 
realizare a programelor naţionale de sănătate curative." 

→Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2021. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6752/2021 
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Tăuţii-Măgherăuş şi 
localităţile aparţinătoare Băiţa, Nistru, Buşag, Merişor, Bozânta Mare şi Ulmoasa, judeţul 
Maramureş, publicat în Monitorul Oficial 314/29.03.2021 

→Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 26.03.2021, ora 18,00, 
pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 2.04.2021, ora 18,00, pentru oraşul Tăuţii-
Măgherăuş şi localităţile aparţinătoare Băiţa, Nistru, Buşag, Merişor, Bozânta Mare şi 
Ulmoasa, judeţul Maramureş, măsură dispusă prin Ordinul şefului Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă nr. 6.494/2021 şi prelungită prin Ordinul şefului Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă nr. 6.617/2021, respectiv prin Ordinul şefului Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă nr. 6.675/2021. 
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√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6753/2021 
privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Roşiori, judeţul Ialomiţa, publicat în 
Monitorul Oficial 314/29.03.2021 

→Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 27.03.2021, ora 00,00, 
pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 2.04.2021, ora 24,00, pentru comuna Roşiori, 
judeţul Ialomiţa, măsură dispusă prin Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de 
Urgenţă nr. 6.613/2021. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6754/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Glina, cu satele aparţinătoare 
Glina, Căţelu şi Manolache, judeţul Ilfov, publicat în Monitorul Oficial 314/29.03.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 26.03.2021, ora 22,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până la data de 9.04.2021, ora 22,00, pentru comuna Glina, cu satele 
aparţinătoare Glina, Căţelu şi Manolache, judeţul Ilfov. 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr.  6769/2021 
pentru modificarea art. 8 şi 9 din Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de 
Urgenţă nr. 6.743/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul 
Timişoara, comuna Moşniţa Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc şi comuna Dumbrăviţa, 
judeţul Timiş, publicat în Monitorul Oficial 314/29.03.2021 

→Articolele 8 şi 9 din Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 
6.743/2021, se modifică după cum urmează: 

1.Articolul 8 va avea următorul cuprins: 

"Art. 8 

În zilele de sâmbătă şi duminică, pe perioada instituirii carantinei zonale, centrele comerciale 
îşi vor suspenda temporar activitatea, cu excepţia operatorilor economici care 
comercializează produse alimentare, farmaciilor, curăţătoriilor, magazinelor care 
comercializează hrană pentru animalele de companie. Vor putea comercializa, în zilele de 
sâmbătă şi duminică, produse alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice, în sistem de livrare 
la domiciliu, operatorii economici din centrele comerciale (zona de fast-food). Îşi suspendă 
temporar activitatea, în zilele de sâmbătă şi duminică, pe perioada aplicării măsurii carantinei, 
inclusiv operatorii economici din centrele comerciale care au acces din exterior (parcare) în 
magazinele comerciale." 

2.Articolul 9 va avea următorul cuprins: 

"Art. 9 

În zilele de sâmbătă şi duminică, pe perioada instituirii carantinei zonale, agenţii/operatorii 
economici în domeniul comercializării produselor nealimentare îşi vor suspenda temporar 
activitatea, cu excepţia operatorilor economici care comercializează produse alimentare, 
farmaciilor, curăţătoriilor, magazinelor care comercializează hrană pentru animalele de 
companie." 
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√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6770/2021 
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Saraiu, judeţul Constanţa, publicat în 
Monitorul Oficial 314/29.03.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 27.03.2021, ora 12,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până în data de 10.04.2021, ora 12,00, pentru comuna Saraiu, judeţul 
Constanţa. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6771/2021 
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Godeanu, judeţul Mehedinţi, publicat 
în Monitorul Oficial 314/29.03.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 28.03.2021, ora 8,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până la data de 11.04.2021 ora 8,00, pentru comuna Godeanu, judeţul 
Mehedinţi. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6776/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Orăştie, judeţul 
Hunedoara, publicat în Monitorul Oficial 315/29.03.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 28.03.2021, ora 8,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până în data de 11.04.2021, ora 8,00, pentru municipiul Orăştie, judeţul 
Hunedoara. 

 

√  Hotararea 352/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind 
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 
elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din 
T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi 
preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, 
precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi 
confesional, publicat în Monitorul Oficial 315/29.03.2021 

→Hotărârea Guvernului nr. 136/2016, se modifică după cum urmează: 

1.La articolul 2, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins: 

"(2) Pentru anul 2021, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 6.111 lei. 

(3) Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile 
aferente acestora, pentru anul 2021, sunt prevăzute în anexa nr. 1." 

2.La articolul 3, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins: 

"(2) Pentru anul 2021, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 450 lei. 
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(3) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, 
cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul 
bugetar «bunuri şi servicii», pentru anul 2021, sunt prevăzute în anexa nr. 3." 

3.Anexele nr. 1, 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre. 

ANEXA nr. 1:Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile 
aferente acestora pentru unităţile de învăţământ particular şi confesional acreditate, 
pentru anul 2021 

(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016) 

Nr. 
crt. Nivel/filieră/profil Forma de 

învăţământ 

Standarde de cost 
per elev, pe medii şi 
pe niveluri 

- lei - 

Standarde de cost 
per elev, pe medii 
şi pe niveluri, 
pentru învăţământ 
în limbile 
minorităţilor 
naţionale 

- lei - 

Urban Rural Urban Rural 

1 Învăţământ preşcolar cu 
program normal zi 4.052 4.431 4.052 4.431 

2 
Învăţământ preşcolar cu 
program 
prelungit/săptămânal 

zi 7.431 7.431 7.431 7.431 

3 Învăţământ primar zi 4.663 5.555 5.456 6.500 

4 Învăţământ gimnazial zi 6.111 7.028 6.985 8.034 

5 Învăţământ liceal teoretic zi 6.111 6.111 6.845 6.845 

6 Învăţământ liceal teoretic seral 4.529 4.529 5.073 5.073 

7 Învăţământ liceal 
tehnologic şi confesional zi 6.319 6.319 7.078 7.078 
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8 Învăţământ liceal 
tehnologic seral 4.926 4.926 5.518 5.518 

9 

Învăţământ liceal artistic 
(toate specializările, 
excepţie specializarea 
muzică) şi sportiv 

zi 8.067 8.067 9.036 9.036 

10 Învăţământ liceal FR 2.384 2.384 2.671 2.671 

11 

Învăţământ profesional, 
inclusiv stagiile de 
pregătire 
practică/Învăţământ dual 

zi 6.692 6.692 7.362 7.362 

ANEXA nr. 2:Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea 
profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute 
la articolul bugetar "bunuri şi servicii", pentru anul 2021 

(- Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016) 

Praguri 
numerice Tipuri de unităţi 

Cost standard per elev/preşcolar/an, conform zonei 
de temperatură, pentru mediul urban - lei - 

Zona 
1 

Zona 
2 

Zona 
3 

Zona 
4 

Zona 
5 Zona 6 

1-300 

Grădiniţă 482 487 497 511 526 540 

Şcoală 
gimnazială/primară 463 467 477 490 504 518 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ 
dual 

525 531 541 557 572 588 

301-800 

Grădiniţă 485 490 499 514 528 543 

Şcoală 
gimnazială/primară 465 470 479 493 507 521 
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Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ 
dual 

527 533 543 559 575 591 

Praguri 
numerice Tipuri de unităţi 

Cost standard per elev/preşcolar/an, conform zonei 
de temperatură, pentru mediul rural - lei - 

Zona 
1 

Zona 
2 

Zona 
3 

Zona 
4 

Zona 
5 Zona 6 

1-300 

Grădiniţă 564 570 581 598 615 632 

Şcoală 
gimnazială/primară 541 547 557 574 590 606 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ 
dual 

614 621 633 651 670 688 

301-800 

Grădiniţă 567 573 584 601 618 635 

Şcoală 
gimnazială/primară 544 549 560 576 593 609 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ 
dual 

617 623 636 654 673 691 

Zone de temperatură: 

Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman 

Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş 

Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui 

Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea 

Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea 
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Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava 

ANEXA nr. 3:Coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard per elev/preşcolar pentru 
cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi 
cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii" 

(- Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016) 

Praguri 
numeric
e 

Tipuri de unităţi 

Coeficient final, conform zonei de temperatură, 
pentru mediul urban 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

1-300 

Grădiniţă 1,071
0 

1,081
7 

1,103
1 

1,135
2 

1,167
4 

1,199
5 

Şcoală 
gimnazială/primară 

1,027
0 

1,037
3 

1,057
8 

1,088
6 

1,119
4 

1,150
2 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţămân
t dual 

1,166
1 

1,177
8 

1,201
1 

1,236
1 

1,271
1 

1,306
1 

301-800 

Grădiniţă 1,076
0 

1,086
8 

1,108
3 

1,140
6 

1,172
8 

1,205
1 

Şcoală 
gimnazială/primară 

1,032
0 

1,042
3 

1,063
0 

1,093
9 

1,124
9 

1,155
9 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţămân
t dual 

1,171
1 

1,182
9 

1,206
3 

1,241
4 

1,276
5 

1,311
7 

Praguri 
numeric
e 

Tipuri de unităţi 

Coeficient final, conform zonei de temperatură, 
pentru mediul rural 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

1-300 Grădiniţă 1,253
1 

1,265
6 

1,290
6 

1,328
2 

1,365
9 

1,403
4 



64 
 

Şcoală 
gimnazială/primară 

1,201
6 

1,213
6 

1,237
6 

1,273
7 

1,309
7 

1,345
7 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţămân
t dual 

1,364
3 

1,378
0 

1,405
3 

1,446
2 

1,487
2 

1,528
1 

301-800 

Grădiniţă 1,258
9 

1,271
6 

1,296
7 

1,334
5 

1,372
2 

1,410
0 

Şcoală 
gimnazială/primară 

1,207
4 

1,219
5 

1,243
7 

1,279
9 

1,316
1 

1,352
4 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţămân
t dual 

1,370
2 

1,384
0 

1,411
4 

1,452
4 

1,493
5 

1,534
7 

Zone de temperatură: 

Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman 

Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş 

Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui 

Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea 

Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea 

Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava 

NOTĂ: 

Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditat care au în 
componenţa lor mai multe tipuri de învăţământ, calculul finanţării de bază se va face prin 
ponderarea numărului de elevi cu costul standard per elev/preşcolar pentru fiecare nivel de 
învăţământ. Unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul primar sunt 
incluse la categoria şcoli gimnaziale. 
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√ Ordonanta urgenta 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal, publicat în Monitorul 
Oficial 315/29.03.2021 

→(1)Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 
170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, pentru anul 
2021, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data 
de 1 aprilie 2021. 

(2)Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) contribuabilii recalculează în mod corespunzător 
impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 
2021, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea 
valorii rezultate cu numărul de zile obţinut prin scăderea din numărul de 365 de zile 
calendaristice a numărului de zile aferent perioadei prevăzute la alin. (1) şi a numărului de 90 
de zile calendaristice prevăzut la art. XXV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare. 

→(1)Aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i1) şi i2), art. 76 alin. (4) lit. x) şi art. 142 lit. z) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se 
suspendă, începând cu data de 1 aprilie 2021 şi până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv. 

(2)Pe perioada suspendării prevăzută la alin. (1), cheltuielile pentru funcţionarea 
corespunzătoare a creşelor şi grădiniţelor aflate în administrarea contribuabililor sunt 
considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de natura celor prevăzute la art. 25 alin. (3) 
lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi intră sub incidenţa 
limitei stabilite pentru acestea, de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile 
personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(3)Prevederile alin. (1) referitoare la art. 76 alin. (4) lit. x) şi art. 142 lit. z) din Legea nr. 
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu veniturile aferente 
lunii aprilie 2021. 

→Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

1.La articolul 123, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul 
cuprins: 

"(13) În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru stabilirea impozitului anual datorat 
de fiecare membru asociat, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale puse 
în funcţiune în anul respectiv se distribuie proporţional cu cota procentuală de participare 
corespunzătoare contribuţiei, conform contractului de asociere." 

2.La articolul 286 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"c) pentru operaţiunile prevăzute la art. 270 alin. (4) şi (5), pentru transferul prevăzut la art. 
270 alin. (10) şi pentru achiziţiile intracomunitare considerate ca fiind cu plată şi prevăzute la 
art. 273 alin. (2) şi (3), preţul de cumpărare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare 
ori, în absenţa unor astfel de preţuri de cumpărare, preţul de cost, stabilit la data livrării. În 
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cazul în care bunurile reprezintă active corporale fixe, baza de impozitare se stabileşte 
conform procedurii stabilite prin normele metodologice;" 

3.La articolul 297, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă care 
aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 282 alin. (3)-(8) este amânat până în 
momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost 
plătită furnizorului/prestatorului său, chiar dacă o parte din operaţiunile realizate de 
persoana impozabilă sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare conform art. 282 
alin. (6). Aceste prevederi nu se aplică pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri, pentru 
importuri, pentru achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit 
prevederilor art. 307 alin. (2)-(6) sau art. 331." 

4.La articolul 303, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), nu se preiau în decontul de taxă: 

a) sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau potrivit altor legi. Sumele care devin ulterior restante se cuprind în decontul 
perioadei fiscale în care intervine această situaţie; 

b) sumele reprezentând taxa cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa 
credală potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare." 

5.La articolul 325, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul 
cuprins: 

"(12) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în declaraţia recapitulativă nu se menţionează 
operaţiunile intracomunitare realizate de persoane impozabile din România cu persoane 
impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, cu excepţia operaţiunilor 
intracomunitare care implică transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord." 

6.La articolul 325, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Declaraţia recapitulativă se întocmeşte conform modelului stabilit prin ordin al 
preşedintelui A.N.A.F., pentru fiecare lună calendaristică în care ia naştere exigibilitatea taxei 
pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1), respectiv pentru fiecare lună calendaristică în care 
sunt expediate sau transportate bunuri în cadrul regimului de stocuri la dispoziţia clientului 
sau în care intervin modificări ale informaţiilor furnizate, conform alin. (11)." 

7.La articolul 325, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul 
cuprins: 

"(21) Prevederile alin. (11) şi (2) nu se aplică operaţiunilor realizate de persoane impozabile 
din România cu persoane impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, cu 
excepţia operaţiunilor care implică transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord." 

→Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
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1.La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

"Art. 3 

(1) Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit prezentului capitol, 
are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 
august-31 octombrie 2019 şi în perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, precum şi în 
perioada 1 noiembrie 2020-30 septembrie 2021, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a 
mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent 
în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent." 

2.La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

"Art. 22 

(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la data de 31 ianuarie 
2022, sub sancţiunea decăderii." 

→Termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 
privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
319 din 16 aprilie 2020, cu modificările ulterioare, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. XI 
din acelaşi act normativ, se prorogă până la data de 31 ianuarie 2022. 

→Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 14 mai 2020, cu modificările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 

1.La articolul VIII, alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

"(4) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la 
această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, 
dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea 
sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal." 

2.La articolul IX, litera d) va avea următorul cuprins: 

"d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod 
corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), în perioada 14 mai 2020-15 decembrie 2020 
inclusiv sau în perioada 1 ianuarie 2021-31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sancţiunea decăderii." 

3.La articolul XIII alineatul (5), litera c) va avea următorul cuprins: 

"c) obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluţionării 
cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, în cazul în care 
debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor." 

4.La articolul XIII alineatul (7), litera b) va avea următorul cuprins: 

"b) la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare 
a accesoriilor." 

5.Articolul XIV va avea următorul cuprins: 
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"Art. XIV: Efecte cu privire la măsurile de executare silită prin poprire instituite de organul 
fiscal central 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, în perioada 14 mai 2020-15 decembrie 2020 inclusiv, precum şi în 
perioada 1 ianuarie 2021-31 ianuarie 2022 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal 
potrivit art. XIII şi au dispuse măsuri de executare silită prin poprire la data de 14 mai 2020, 
de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti pot efectua plata 
sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decât 
cele reprezentând obligaţii de plată care fac obiectul amânării la plată în vederea anulării 
potrivit art. XIII alin. (5) lit. a). 

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru măsurile de executare silită prin poprire 
dispuse, potrivit legii, între data de 14 mai 2020 şi data de 31 ianuarie 2022 inclusiv." 

6.Articolul XVI va avea următorul cuprins: 

"Art. XVI: Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eşalonare la plată 

(1) Debitorii care la data de 14 mai 2020 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale 
potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care obţin 
eşalonarea în perioada cuprinsă între data de 14 mai 2020 şi data de 31 ianuarie 2022 inclusiv 
pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor în condiţiile art. X-
XII. 

(2) Debitorii care la data de 14 mai 2020 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale 
potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care obţin 
eşalonarea în perioada cuprinsă între data de 14 mai 2020 şi data de 31 ianuarie 2022 inclusiv 
pot beneficia, în baza cererii de anulare a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor, 
depuse în perioada 14 mai 2020 şi 15 decembrie 2020 sau în perioada 1 ianuarie 2021 şi 31 
ianuarie 2022 inclusiv, de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor, dacă 
eşalonarea la plată se finalizează până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 
inclusiv. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data 
de 14 mai 2020 achitate odată cu plata ratei de eşalonare se restituie potrivit Legii nr. 
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care eşalonarea la plată 
aflată în derulare cuprinde numai obligaţii de plată accesorii, debitorii pot beneficia de 
anularea accesoriilor rămase de plată din înlesnirea la plată acordată, fără a le mai achita, 
urmând ca, în baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal să emită decizia de anulare 
a accesoriilor, precum şi decizia de finalizare a eşalonării la plată." 

7.Articolul XIX va avea următorul cuprins: 

"Art. XIX: Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care au cereri de rambursare 

Debitorii care la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv au cereri de rambursare în curs de 
soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parţial 
rambursarea beneficiază de anularea obligaţiilor bugetare accesorii potrivit prezentului 
capitol, dacă achită obligaţiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare 
cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în termen de 30 de zile de la data 
comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea." 
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→La articolul 1 alineatul (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 988 din 26 octombrie 2020, cu modificările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

"a) să depună o cerere la organul fiscal, în perioada 26 octombrie 2020 - 15 decembrie 2020, 
precum şi în perioada 1 ianuarie 2021 - 30 septembrie 2021 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 
La cerere debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor 
de eşalonare;" 

→(1)Pentru debitorii care au depus notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor 
bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi 
fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă şi care nu depun solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare, 
potrivit art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
până la data de 30 iunie 2021 începe sau continuă, după caz, executarea silită. Dispoziţiile art. 
8 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare, rămân 
aplicabile. Depunerea unei noi notificări până la data de 30 iunie 2021 sau după expirarea 
acestui termen nu mai produce efecte. În situaţia în care solicitarea de restructurare este 
depusă după începerea executării silite, aceasta se suspendă de la data depunerii solicitării 
de restructurare. 

(2)Pentru debitorii care depun notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor 
bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu depun 
solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare, potrivit art. 5 din acelaşi act normativ în 
termen de 6 luni de la data depunerii notificării, începe sau continuă, după caz, executarea 
silită. În situaţia în care termenul de 6 luni se împlineşte după data de 31 ianuarie 2022, 
solicitarea de restructurare trebuie depusă până la această dată. Dispoziţiile art. 8 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile. 
Depunerea unei noi notificări în perioada de 6 luni sau după expirarea acestui termen nu mai 
produce efecte. În situaţia în care solicitarea de restructurare este depusă după începerea 
executării silite, aceasta se suspendă de la data depunerii solicitării de restructurare. 

→(1)Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale 
administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv 
şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării 
situaţiei fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă sau începute după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu 
mai târziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspecţia fiscală se finalizează, 
se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a)toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt 
stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la termenul de plată 
prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeaşi lege; 
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b)cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 
ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de 
impunere dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022 inclusiv. 

(2)Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului articol şi 
care au fost stinse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se restituie 
potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

→Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile art. II şi III intră în vigoare la data publicării 
prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6775/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Mogoşani, cu satele 
aparţinătoare Chirca, Cojocaru, Merii, Mogoşani şi Zăvoiu, judeţul Dâmboviţa, publicat în 
Monitorul Oficial 315/29.03.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 28.03.2021, ora 12,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până în data de 11.04.2021, ora 12,00, pentru comuna Mogoşani, cu 
satele aparţinătoare Chirca, Cojocaru, Merii, Mogoşani şi Zăvoiu, judeţul Dâmboviţa. 

 

√ Legea 52/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2020 
pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 , publicat 
în Monitorul Oficial 319/29.03.2021 

→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59 din 30 aprilie 2020 pentru stabilirea 
unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 358 din 5 mai 2020. 

 

 


