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COMUNICAT
În contextul social actual privind prioritatea prevenirii și limitării răspândirii
coronavirusului – Direcția Generală de Evidența Persoanelor a Municipiului București
aduce la cunoștința cetățenilor – solicitanți ai serviciilor specifice de evidența
persoanelor, următoarele informații de interes general :
În conformitate cu art. 14 din Decretul Președintelui României nr. 195 din data de
16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, “Se menține
valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării
de urgență“. De asemenea, în baza informării Instituției Prefectului Municipiului
București nr. SM/6.221/P/26.03.2020 privind instituirea unor obligații pentru instituțiile
publice/serviciile publice de interes local, se stabilește că “Prelungirea termenului în
care trebuie preschimbate diferite documente, care expiră pe perioada stării de urgență,
eliberate de autoritățile publice, se poate face într-un termen de 90 de zile de la data
încetării stării de urgență”.
În acest context, documentele eliberate de D.G.E.P.-M.B. și Serviciile Publice
Comunitare de Evidența Persoanelor ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București, cărți
de identitate și cărți de identitate provizorii, care vor expira în perioada în care este
activă starea de urgență, vor fi considerate valabile pe întreg teritoriul României.
Cererile pentru eliberarea unui nou act de identitate, pentru documentele
expirate în această perioadă, vor putea fi depuse într-un termen de 90 de zile de la data
încetării stării de urgență – conform prevederilor art. 12, alin (1) din Ordonanța Militară
nr. 3 din 24.03.2020 și conform Informării Instituției Prefectului Municipiului București
nr.SM/6.221/P/26.03.2020 privind instituirea unor obligații pentru instituțiile
publice/serviciile publice de interes local.
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