
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
 
 
 

C O M U N I C A T 
Nr. 5 din 10 martie 2020 

 
 
 
Începând cu data de 11.03.2020, în contextul prevenirii riscului de răspândire a infecției 
cu Coronavirus, la sediul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor 
de Date activitatea de relații cu publicul se va desfășura după cum urmează:  
 
1. Programul cu publicul al Serviciului Verificări, Actualizări, Dispecerat și Control Acces 
în ceea ce privește furnizarea unor date cu caracter personal din Registru național de 
evidență a persoanelor este de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 11.00, cu 
programare prealabilă la tel. 021-440.27.70, interior 25023,  iar pentru eliberarea 
adeverințelor în cazul persoanele decedate este de luni până vineri, în intervalul orar 
08.00-16.00. 
 
Activitățile curente ale Serviciului Verificări, Actualizări, Dispecerat și Control Acces se 
vor desfășura exclusiv prin corespondență poștală sau e-mail. 
 
2. Se suspendă depunerea la sediul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de Date a cererilor privind eliberarea următoarelor documente: 
 Certificat privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a 

persoanelor, document eliberat cetăţenilor români în vederea apărării drepturilor şi 
valorificării intereselor acestora în străinătate, însoţit, după caz, de Formularul 
standard multilingv eliberat în baza Regulamentului (UE) 2016/1191 (a se menţiona 
ţara şi limba în care se doreşte a fi completat); 

 Fotocopii ale deciziilor privind schimbarea numelui persoanelor fizice pe cale 
administrativă, eliberate de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date până la data de 31.03.2005. 

 
Cererile formulate în sensul celor de mai sus însoţite de documentele justificative se vor 
transmite exclusiv on-line pe adresa de e-mail a instituţiei depabd@mai.gov.ro. 
 

 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

 
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor 

 şi Administrarea Bazelor de Date 
 



Ridicarea documentelor solicitate se va face numai ca urmare a programării efectuate la 
numărul de telefon 021.413.54.42 interior 25130. 
 
De asemenea, solicitările de clarificări a unor aspecte pe linie de stare civilă, însoţite de 
documentele în susţinere, vor fi transmise exclusiv on-line pe adresa de e-mail a instituţiei 
depabd@mai.gov.ro, răspunsul urmând a fi transmis la adresa poştală/e-mail indicată de 
solicitant. 
 
3. Se suspendă depunerea la sediul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de Date a cererilor privind eliberarea actelor de identitate și de înscriere a 
mențiunii privind stabilirea reședinței, cu excepția cazurilor deosebite, potrivit dispozițiilor 
art.14 alin. (6) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
Situaţia deosebită în care se poate afla solicitantul are în vedere: motive medicale, 
deplasare urgentă în alta localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere 
sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare. 
 
Cererea de eliberare a actului de identitate sau, după caz, a înscrierii menţiunii privind 
stabilirea reşedinţei se depune exclusiv prin programare prealabilă la telefon nr. 
021/413.53.17. 
Astfel, depunerea actelor pentru obținerea cărții de identitate se va face, în intervalul orar 
08.30-13.30, în  zilele de luni, miercuri, joi, vineri,  respectiv 13.30-18.30 în zilele de 
marți. 
 
În ceea ce privește ridicarea cărții de identitate, accesul în sediul DEPABD se va face 
urmare a programării comunicate la depunerea cererii, în intervalul orar 13.30-15.30 în  
zilele de luni, miercuri, joi, vineri,  respectiv 11.00-13.00 în zilele de marți. 
  
Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să 
evite așteptarea suplimentară în spațiul destinat lucrului cu publicul. 
 
4. Activitățile de audiențe la sediul DEPABD vor fi suspendate în perioada 11-31.03.2020. 
Activitățile se vor desfășura exclusiv prin corespondență poștală sau e-mail. 
 
În funcție de evoluția situației la nivel național măsurile pot fi prelungite pentru o perioadă 
ce va fi stabilită ulterior. 
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