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Totodată recomandăm să se respecte următoarelor măsuri de protecție: 

- dezinfectarea mâinilor cu substante puse la dispozitia cetățenilor în zonele special amenajate; 

- purtarea in interior a măştilor de protecţie; 

- respectarea unei distanţe minime de 2 m între oricare două persoane. 

Începând cu data de astăzi, 9 martie 2022, pe teritoriul României nu se mai aplică măsurile ce au fost 
instituite pe timpul stării de alertă, inclusiv în ceea ce privește valabilitatea actelor de identitate.  

Astfel, actele de identitate care și-au pierdut valabilitatea pe timpul stării de urgență și stării de alertă, 
sunt și rămân valabile pentru o perioadă de 90 de zile începand de astazi, 9 martie 2022, până la data de 07 
iunie a.c. În acest interval de timp, cetățenii români se pot prezenta la serviciile publice comunitare sau locale 
de evidență a persoanelor, pe raza carora iși au domiciliul, pentru schimbarea cărții de identitate.  

Pentru evitarea prezentării, în acelasi timp, a unui numar mare de persoane la sediul S.P.C.L.E.P Ploiești, 
recomandam cetatenilor sa acceseze platformele de programare on-line (pentru inscriere în vederea depunerea 
cererilor) pe intreaga perioada de 90 zile. 

( ÎN CAZUL ÎN CARE VĂ AFLAŢI ÎNTR-O SITUAŢIE ABSOLUT DEOSEBITĂ ŞI PUTEŢI 
PREZENTA ÎN SUSŢINEREA CERERII DUMNEAVOASTRĂ DOCUMENTE/ÎNSCRISURI CARE SĂ 
ATESTE CĂ VĂ AFLAŢI ÎNTR-O ASEMENEA SITUAŢIE (CERTIFICATE, ADEVERINŢE 
MEDICALE, CONTRACTE DE MUNCĂ, DOSARE DE EXAMEN/CONCURS, OFERTE BANCARE, 
PROGRAMĂRI NOTARIALE, BILETE DE CĂLĂTORIE ETC), VĂ PUTEŢI PROGRAMA LA 
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR PRAHOVA https://www.djep-prahova.ro/ 
LA NUMERELE DE TELEFON: 0244.302.347 / 0244.302.377) 

 



 

În continuare, activitatea de depunere a cererilor de eliberare a actului de identitate se va desfășura exclusiv prin 

programare prealabilă pe site-ul: 

 SERVICIULUI  PUBLIC  LOCAL  COMUNITAR DE  EVIDENŢĂ  A  PERSOANELOR MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

(http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/index.htm ) respectiv:  http://ploiesti.agentiawebmagnat.ro/programare-carte-identitate.html 

          Depunerea actelor pentru obținerea cărții de identitate cat și ridicarea acestora se va face, în intervalul orar : 

LUNI 830 – 1300 1400 – 1600 
DEPUNERI DOCUMENTE ȘI 

ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE. 

Între orele 1300-1400 igienizare, 

aerisire, lucrări de birou; 

MARȚI 830 – 1300 1400 – 1600 

DEPUNERI DOCUMENTE,  

ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE 

ȘI ELIBERĂRI ADEVERINȚE. 

Între orele 1300-1400 igienizare, 

aerisire,lucrări de birou; 

MIERCURI 830 – 1430 1530 – 1830 

DEPUNERI DOCUMENTE, 

ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE 

ȘI ELIBERĂRI ADEVERINȚE 

Între orele 1430-1530 igienizare, 

aerisire, lucrări de birou; 

JOI 830 – 1300 1400 – 1630 
DEPUNERI DOCUMENTE ȘI 

ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE 

Între orele 1300-1400 igienizare, 

aerisire, lucrări de birou; 

VINERI 830 – 1300 - 
DEPUNERI DOCUMENTE ȘI 

ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE  
Între orele 1300-1400  lucrări de birou; 

     

RECOMANDĂRI :      

Persoanele care sunt programate trebuie să se prezinte la ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului, respectiv 

accesul a 4 persoane  (2 persoane la ghișeu și 2 persoane în spațiul destinat publicului), menținând distanța de 2 m între persoane, precum și între ele și 

angajații  S.P.C.L.E.P. Ploiesti de la ghișeu. Solicitantul actului de identitate va înlătura masca de protecție în momentul preluării imaginii. 

http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/index.htm


           Accesul în sediul instituției în vederea depunerii cererilor de eliberare a cărților de identitate va fi permis doar solicitanților și, după caz, a proprietarului 

spaţiului de locuit, iar în situaţia minorului şi a părintelui sau reprezentantului legal, în baza programărilor online și a documentului de identitate, în original. 

În situația în care persoana dorește eliberarea (soluționarea cererii pentru eliberarea actului de identitate) intr-un termen mai scurt decât cel 

stabilit la nivelul serviciului, acesta depune o cerere (vezi model anexat ) impreuna cu documentele obligatorii privind eliberarea unui nou document, 

la ghiseul unde s-a prezentat sau o poate depune separat la pers. care asigura paza, sau printr-o solicitare transmisă prin e-mail 

(evidentapersoanelor@spclep-ploiesti.ro ) Solicitarea va cuprinde obligatoriu datele de identificare, un nr. de telefon pentru contact, precum si 

documente justificative care să ateste celeritatea eliberării cărtii de identitate. 

ATENTIE :Reducerea termenului pentru obţinerea actelor de identitate se poate DOAR PENTRU MOTIVE TEMEINIC JUSTIFICATE   


