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COMUNICAT 

 Începând cu data de 09.03.2022, ora 00.00 își încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Guvernului nr. 171 din 3 februarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19.  

             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  „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”. 

              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. În situaţia în care cetăţeanul nu se 

poate prezenta la ora stabilită va solicita o reprogramare. 

            Depunerea actelor pentru obținerea cărții de identitate se va face la Ghișeul 9, în zilele 

de luni, miercuri, joi în intervalul  orar 08.00-13.30, 14.00-15.30, marți în intervalul orar 

08.00-13.30 și 14.00-18.00, iar vineri în intervalul orar 08.00-13.00. 

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

evite așteptarea suplimentară și aglomerarea în spațiile destinate publicului. 

            În ceea ce privește ridicarea cărților de identitate se face în baza tichetului eliberat la 

depunerea cererii, accesul în instituție în sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 

Cluj se va face urmare a programării comunicate la depunerea cererii la Ghișeul 10, în zilele 

de luni, miercuri, joi în intervalul  orar 08.00-13.30, 14.00-15.30, marți în intervalul orar 

08.00-13.30 și 14.00-18.30, iar vineri în intervalul orar 08.00-13.00 (interval orar precizat în 

zona de Program Relații cu publicul). 

            Contravaloarea cărții de identitate ( 7 lei ) poate fi achitată numerar sau cu cardul la casieria 

instituției sau prin oficiile poștale/băncile comerciale în contul Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Cluj  RO57TREZ21621G335000XXXX, C.U.I.  17637157 Trezoreria Cluj-Napoca. 
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