In conformitate cu prevederile art. 4, alin. 5 din Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19 și ale cap. IX, art. 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 70/14.05.2020 privind reglementarea unor
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru
prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a altor acte
normative, „Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform
legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări ”
(cartea de identitate, precum și cartea de identitate provizorie ).
În vederea prevenirii răspândirii SARS-CoV-2, accesul în cadrul instituției se va face cu respectarea următoarelor măsuri de protecţie:
- triaj epidemiologic constând în controlul temperaturii ( nu se permite accesul persoanelor a căror temperatură corporală măsurată la intrarea în
incintă depășește 37,3˚C);
- dezinfectarea obligatorie a mâinilor;
- obligativitatea purtării măştilor de protecţie;
- respectarea distanţei minime de 2 m între oricare două persoane.
Începând cu data de 18.05.2020, pe perioada stării de alertă, 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-carteidentitate.html

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

LUNI

orele 8.30 – 13.00

14.00 – 16.30

între orele 13.00-14.00 dezinfecție

MARȚI

orele 8.30 – 13.00

14.00 – 16.30

între orele 13.00-14.00 dezinfecție

MIERCURI

orele 8.30 – 14.30

15.30 – 18.30

între orele 14.30-15.30 dezinfecție

JOI

orele 8.30 – 13.00

14.00 – 16.30

între orele 13.00-14.00 dezinfecție

VINERI

orele 8.30 – 14.00

după ora 14.00 dezinfecție

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.
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

