ROMÂNIA
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DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMISOARA
SERVICIUL EVIDENłA PERSOANELOR

COMUNICAT DE PRESĂ
Actul de identitate, dreptul şi responsabilitatea fiecărui cetăŃean

În baza dispoziŃiilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 97/2005 cu modificările şi
completările ulterioare, cetăŃenii au obligaŃia să se legitimize pe teritoriul României cu un act de
identitate. Actul de identitate este documentul care se eliberează cetăŃeanului român pentru a dovedi
identitatea, cetăŃenia şi domiciliul, necesar la valorificarea drepturilor şi obligaŃiilor prevăzute de
ConstituŃie, precum şi în celelalte legi şi acte normative.
În cazul expirării termenului de valabilitate al actului de identitate, cetăŃenii se pot
prezenta la serviciul public comunitar de evidenŃă a persoanelor la care sunt arondaŃi cu domiciliul
sau reşedinŃa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puŃin de 15 zile, pentru a solicita punerea în
legalitate cu un act de identitate. Există posibilitatea păstrării de către titular a vechiului act de
identitate aflat în termen de valabilitate, până la emiterea noii cărŃi de identitate.
În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau de la producerea uneia dintre
situaŃiile mai jos enumerate, cetăŃenii sunt obligaŃi să solicite eliberarea unui act de identitate:
 dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinŃilor, data sau locul
naşterii;
 în cazul schimbării domiciliului;
 în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităŃilor şi străzilor, al renumerotării
imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinŃării localităŃilor sau străzilor*;
 în cazul atribuirii unui nou CNP;
 în cazul deteriorării actului de identitate;
 în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 când fotografia din cartea de identittae nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 în cazul schimbării sexului;
 în cazul anulării;
 pentru preschimbarea buletinelor de identitate
* Cheltuielile pentru producerea şi eliberarea actelor de identitate se suportă de la bugetele unităŃilor administrativteritoriale
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În vederea evitării unor situaŃii neplăcute vă recomandăm să verificaŃi data la care expiră
actul de identitate (este ziua Dvs. de naştere) şi vă reamintim că aveŃi obligaŃia să solicitaŃi
eliberarea unei noi cărŃi de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziŃiilor legale constituie contravenŃie şi se
sancŃionează după caz, cu amenzi cuprinse între 40 Ron - 80 Ron.

Termenul de valabilitate al cărŃii de identitate este de:
► 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani;
► 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani;
► 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;
► permanent, după împlinirea vârstei de 55 de ani.

Taxele pentru eliberea actelor de identitate* sunt:
- pentru cartea de identitate: 7 lei ;
- pentru cartea de identitate provizorie: 1 leu ;

* Taxele se achită la caseria instituŃiei situată pe Bld. Mihai Eminescu nr.15 sau online pe site-ul
DirecŃiei Fiscale a Mun. Timişoara – www.dfmt.ro.

!!!!! De asemenea, începând cu luna decembrie 2015, accesul cetăŃenilor la ghişeele de preluări
cereri se poate face şi pe baza programărilor online, pe site-ul oficial al DEP Timişoara –
www.primariatm.ro/evpers.
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