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          Nr.  3484  din 15.05.2020 

COMUNICAT 

       

     PROGRAM SPECIAL RELAȚII CU PUBLICUL 

 

 In conformitate cu prevederile cap. IX, art. 45 din O.U.G. 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, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative: 

  “ (1)Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată durata 

stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, 

precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. 

(2) Termenul de valabilitate prevăzut la alin. (1) se menține și pentru actele de identitate prevăzute de 

O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, al căror termen de valabilitate a expirat înainte cu 

cel mult 15 zile de la instituirea stării de urgență potrivit Decretului Președintelui României nr. 195/2020 

privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.” 

 Începând cu data de 15.05.2020 activitatea de depunere a cererilor de eliberare a actului de identitate se 

va desfășura exclusiv prin programare prealabilă pe site-ul www.djepcluj.ro, secțiunea Programări online sau la 

numărul de telefon 0733504712. 

          Depunerea actelor pentru obținerea cărții de identitate se va face, în intervalul orar 8.00-12.00 în zilele de 

luni, marți, miercuri, joi, vineri. 

          Persoanele care sunt programate trebuie să se prezinte la ora de programare și să evite așteptarea 

suplimentară în spațiile destinate publicului, respectiv accesul a 3 persoane  (1 persoană la ghișeu și 2 persoane 

în spațiul destinat publicului), menținând distanța de 2 m între ele, precum și între ele și angajații DJEP Cluj de 

la ghișeu. 

          Accesul în sediul instituției în vederea depunerii cererilor de eliberare a cărților de identitate va fi permis 

doar solicitanților și, după caz, reprezentanților legali ai acestora, în baza programărilor online sau a celor 

telefonice și a documentului de identitate, în original, după caz. 

În ceea ce privește ridicarea cărților de identitate se va face în baza tichetului eliberat la depunerea cererii, 

accesul în instituție în sediul DJEP Cluj se va face urmare a programării comunicate la depunerea cererii, în 

intervalul orar 14.00-15.00 în zilele de luni, marți, miercuri, joi, respectiv vineri în intervalul 12.00-13.00.  

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225099
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223831
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224849
http://www.epasapoarte.ro/
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În vederea prevenirii răspândirii SARS-CoV-2, vor fi respectate următoarele 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. 
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