CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL JUDEȚULUI
TELEORMAN

ANUNȚ
privind termenele de expirare a actelor de identitate și termenele legale de eliberare
a actelor de identitate
Având în vedere evoluția situației existente la nivel național și măsurile dispuse pentru
diminuarea efectelor contaminării cu virusul SARS-CoV-2, precum și faptul că, potrivit dispozițiilor
Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat ori urmează să expire în
perioada stării de alertă sunt și rămân valabile pe toată perioada stării de alertă, precum și
pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.
În concret, întrucât actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat cu data
de 01.03.2020 sunt valabile potrivit legii, reamintim că acestea pot fi utilizate în relație cu
instituțiile publice sau cu persoane juridice de drept privat, care au obligația de a le accepta.
De asemenea, reiterăm dispozițiile art. 12 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor
români, republicată, potrivit cărora actul de identitate este documentul care se eliberează
cetățeanului român și care face dovada identității, a adresei de domiciliu și, după caz, a adresei
de reședință titularului acestuia. Prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, precum
și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.
Prin urmare, în situația în care cetățeanul român depune la serviciul public comunitar de
evidență a persoanelor cererea și documentele necesare pentru eliberarea unei cărți de
identitate provizorii, i se eliberează un astfel de document potrivit dispozițiilor legale în vigoare,
în termenul solicitat, întrucât are valoare juridică cu cea a cărții de identitate, cu excepția valenței
de document de călătorie.
Având în vedere aspectele enunțate și în contextul demarării procedurilor premergătoare
emiterii noilor cărți electronice de identitate, vă informăm că:
1. Termenul de valabilitate al actului de identitate este de 90 zile de la încetarea stării de
alertă.
2. În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența,
domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români , republicată: ” Termenul de
soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la
data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor. În
situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului
public comunitar de evidență a persoanelor.
Prin excepție, cetățeanul care se află într-o situație deosebită, ce poate justifica
solicitarea eliberării cărții de identitate într-un termen mai scurt decât 30 de zile, se poate adresa
cu o cerere în acest scop șefului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, actul de
identitate valabil urmând a fi lăsat în posesia titularului până la înmânarea noului document de
identitate.
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