
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 
DIRECŢIA LOCALĂ DE EVIDENŢĂ PERSOANE CONSTANŢA 
SERVICIUL EVIDENŢĂ PERSOANE 

R E G U L A M E N T 
PRIVIND  PROGRAMAREA ON-LINE PENTRU DEPUNEREA CERERII ÎN 

VEDEREA ELIBERĂRII ACTULUI DE IDENTITATE 

Direcţia Locală de Evidenţă Persoane Constanţa-Serviciul Evidenţă Persoane, cu sediul în 

b-dul Al. Lăpuşneanu nr.116C- City Park Mall, et.1 este competentă să elibereze acte de
identitate cetăţenilor români care au/îşi stabilesc domiciliul sau reședința în municipiul

Constanţa.

În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de lucru cu publicul şi totodată 

pentru a gestiona mai bine fluxul de persoane, accesul cetăţenilor la ghişeele de preluare a 
cererilor pentru eliberarea actului de identitate se poate face pe baza programărilor on-line pe 

pagina de internet. 

http://programaridlepct.primaria-constanta.ro/  

ÎNAINTE DE COMPLETAREA PROGRAMĂRII, SOLICITANTUL SE ASIGURĂ CĂ DEŢINE 

TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CERERII. 

PPRROOGGRRAAMMĂĂRRIILLEE  OONNLLIINNEE  SSUUNNTT  DDIISSPPOONNIIBBIILLEE  PPEENNTTRRUU  

CCEERREERRIILLEE  AAVVÂÂNNDD  CCAA  OOBBIIEECCTT::  

* PROGRAMAREA PENTRU MINOR ESTE VALABILĂ NUMAI DACĂ LA DATA SELECTATĂ A ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI

http://programaridlepct.primaria-constanta.ro/
http://programaridlepct.primaria-constanta.ro/source/14-18ani.pdf


 
 

  
 

 
  

  
 

  
 

 
 

 
 

 

 

http://programaridlepct.primaria-constanta.ro/source/primul_18_ani.pdf
http://programaridlepct.primaria-constanta.ro/source/expirare_schimbare_dom_num.pdf
http://programaridlepct.primaria-constanta.ro/source/pierdere_furt.pdf
http://programaridlepct.primaria-constanta.ro/source/resedinta.pdf
http://programaridlepct.primaria-constanta.ro/source/cip_crds.pdf
http://programaridlepct.primaria-constanta.ro/source/schimbarea_dom_din_strainatate.pdf
http://programaridlepct.primaria-constanta.ro/source/cip.pdf
http://programaridlepct.primaria-constanta.ro/source/procura.pdf


 

  

 

 

 

 

➢ în câmpul  
Se va completa numele de familie şi prenumele persoanei care solicită eliberarea unui nou 

act de identitate. 
În cazul eliberării primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani formularul se 

completează cu numele de familie şi prenumele minorului. 
În cazul cererii depuse prin împuternicit cu procură specială autentificată la misiunea 
diplomatică ori oficiul consular al României din străinătate formularul se completează cu 

numele de familie şi prenumele persoanei pentru care se solicită eliberarea actului de 
identitate. 

În cazul schimbării numelui de familie şi / sau a prenumelui se completează cu noul nume 
de familie şi / sau prenume.   

➢  în câmpul  
Se va completa CNP din actul de identitate sau din certificatul de naștere . 

➢ în câmpul  
Se va completa adresa de email validă la care se vor comunica datele programării. 

➢ pentru a  programarea online este necesară : 

➢ exprimarea în mod expres a   cu privire la: 

 

-  conform prezentului regulament, 
şi 

 

http://programaridlepct.primaria-constanta.ro/source/dob_red_cet.pdf


 

- , în conformitate cu prevederile 
art. 6 alin. (1) lit. a din Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date; 

-   exprimarea consimţământului se realizează prin  (pe 
dispozitivele cu ecran tactil) a căsuţei aferentă textului care face referire la solicitarea 

exprimării consimţământului; 
-   pentru minorul cu vârsta de până la 16 ani exprimarea consimţământului se face de către 
părinte / reprezentantul legal, sau persoana care exercită autoritatea părintească, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016; 

➢ la  solicitantul va primi   

la adresa de  menţionată.  

Accesul la ghişeu în vederea depunerii cererii de eliberare se face numai la data şi ora 

stabilită, conform programării. Neprezentarea la data şi ora programată, neconformitatea 
datelor înscrise în rubricile din formularul de programare cu datele care rezultă din actele 

prezentate (certificatele de stare civilă, actul de identitate, certificatul de dobândire / 
redobândire a cetăţeniei române, documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu 
şi/sau reşedinţă) şi/sau lipsa tuturor actelor necesare duc la anularea programării. 

Înainte de depunerea cererii se va achita taxa aferentă eliberării actului de identitate 

la ghişeul SPIT (Serviciul Public de Impozite şi Taxe) sau la casieria Primăriei mun. 

Constanţa (Centrul de Informare Cetăţeni) situate în incinta City Park Mall.  

Funcţionarul care primeşte cererea înmânează solicitantului o dovadă care cuprinde Numele şi 
Prenumele, data depunerii, precum şi data eliberării actului de identitate (termenul de 

soluţionare). 

Cererile se soluţionează în conformitate cu prevederile legale în materie, instrucţiunile de lucru 

şi procedurile interne.  

Nu se fac programări online pentru eliberarea documentelor.  

 

Prezentul regulament se aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Direcţiei Locale de 

Evidenţă a Persoanelor Constanţa,  secţiunea ”Programare on-line evidenţă persoane”, produce 
efecte pe termen nelimitat şi poate fi modificat în concordanţă cu modificările aduse ulterior 

legislaţiei în domeniu.  

 

 

Direcţia Locală de Evidenţă Persoane                                                                                                       B-dul Alexandru Lăpușneanu 116C           
   Serviciul Evidenţă Persoane                                                                                                                                       City Park Mall, etaj 1 

www.primaria-constanta.ro/dlep/evidenta-persoanelor 
evidentapopulatiei@primaria-constanta.ro 

  

https://www.primariatm.ro/evpers/Fisiere/gdpr.pdf
http://www.primaria-constanta.ro/dlep/evidenta-persoanelor
mailto:evidentapopulatiei@primaria-constanta.ro,%20spclep_starecivila@primaria-constanta.ro



