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REGULAMENT DE PROGRAMARE ONLINE
pentru depunerea cererilor in vederea eliberirii actelor de identitate
in vedersa desliqurdrii in condilii optime a activitdlii de 1ucru cu publicul qi in scopul asigurdrii
unui management de calitate al fluxurilor de persoane, accesul cetdlenilor la ghiqeele de preluare a
cererilor pentru eliberarea cdrlilor de identitate se poate face gi ir baza programdrilor online. pe pagina
de internet a Primdriei Municipiului Brdila.
Prezentul regulament stabileste modul in care se efectueazd programdrile online qi procedura de
rezervare in vederea depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate.

Art. 1 - Programarea este gratuitd gi netransmisibilS, iar inainte de efectuarea programdrii
solicitantii se vor asigura cd delin toate actele necesare depunerii cererii, menlionate in lista de
documente publicatd pe pagina de internet a instituliei.

Art. 2 - Dvata unui interval de depunere a cererii este de 8 minute pentru frecare persoan[, p1
interval fiind alocat unei singqlg_ppllsane qi nu unei familii.
Ar1. 3 - De pe aceeaqi adresd de IP se pot face maxim 5

programlri

rre

zi.

Afi. 4 - Neprezentarea Ia data qi ora programatl, neconcordanja dintre datele inscrise in
formularul de rezervare (nume, prenume) qi datele de identificare ale persoanei care se prezinti
la depunerea cererii, precum qi lipsa actelor necesare sau dovada achitirii taxei duce la anularea
programlrii.
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Art. 5 -Administratorul aplicaliei igi rezervd dreptul de a anula programlrile frauduloase qi cele
care nu respectd prezentul regulament.
Ar1. 6 -

in cazul anulSrii programirii solicitantul va aplica pentru

o

nou[ programaxe.

Ar1. 7 - Intervalele orare deja rezervate vor fi afiqate ca qi blocate, iar utilizatorii nu vor putea
programiri
face
in acele intervale.
Ar1. 8 - Nu se fac programdri pentru zilele nelucrdtoare stabilite sau anunlate ulterior prin acte
normative, zile il care nu se desfr$oard activitate de lucru cu publicul.

Art. 9 - in cazul in care s-au f[cut programdri pentru date care ulterior au fost declarate
olicial de cltre Guvern nelucrdtoare, programlrile din zilele respective vor fi onorate, in ordine,
in urmitoarele zile Iucritoare.
Art. 10 -Nu

Art.

11 -

Nu

se

pot face proqramfu

se

fac programiri online pentru eliberiri acte de identitate.

Ar1. 12 - Modalitatea de rezervare:
Accesali site-ul instituliei, secliunea Programbri online ,,Cdrfi de identitate"
Selecta{i data la care dorili sd depuneli cererea
Bifali intervalul orar in care dorili sd vd prezenta{i pentru depunerea cererii.
CompletaJi toate nrbricile formularului (rubricile sunt obligatorii).
Finalizai;i rezervarea prin apdsarea butonului Trimite.
Veli primi un e-mai1 de confirmare a rezervdrii.

-

Programdrile online sunt disponibile pentru cererile prin care se solicitd eliberarea actului de
idenlitate pentru urmdtoarele motive:
ELiberarea primului acL de identitate:
Eliberarea rurui nou act de identitate ca urmare a expirbrii celui anterior;
Eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a oierderii/fiu1ului/distruserii/deteriordrii
celui anterior;
Eliberarea unui nou act de identitate ca urnare a schimbdrii domiciliului;
Eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a schimbdrii numelui/prenumelui
titularului, prenumelui pdrinfi1or, a datei ori a locului de nagtere, precum qi in situalia
schimbdrii sexului;
Eliberarea unui nou act de identitate ca urmare
schimbdrii denumirii
strdzilor/renumerotdrii imobilelor;
Eliberarea unui nou act de identitate in cazul oreschimbdrii Buletinului de Identitate.
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Eliberarea cA4ii de identitate provizorii in cazul in care persoana nu posedA toate
documentele necesare penteru eliberarea cirlii de identitate.

Cererile pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbdrii domiciliului din
strdinbtate in Romdnia, pentru eliberarea actului de identitate catdtenilor rom6ni cu domiciliul in
strdindtate qi reqedinla in RomAnia gi cererile pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a
dob6ndirii/redob6ndirii cetdleniei romdne se depun in programul special din ziua de vineri intre. orele
l2a0 -1300 ,

Idri programare online.

Art. 13 - CAmpurile formularului sunt obligatorii si vor contine rirmbtoarele date:
Se vor completa numele qi prenumele persoanei care va depune csrerea in vederea eliberirii
actului de identitate qi adresa de e-mail.
Adresa de e-mail va trebui sd fie validd, intrucAt pe aceastd adresd se va primi confirmarea
rezervdrii.
+^
In cAmpul Motir'ul solicitlrii se va selecta unul din motivele predefinite.

An. 14 - Penfu continuarea procedurii de programare online, solicitantul este de acord cu
prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 67912016
a1 Parlamentului European qi al Consiliului Uniunii Europene qi ale Legii 19012018 privind misurile de
punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.
Ar1. l5 - Acrele necesare eliberarii actului de identitate se prezinta in original 9i copre xerox.

Dispozitii finale:
Prezentul regulament se aduce la cunoqtinld publicd prin afiqare la sediul instituliei, precum qi
pe pagina de internet a Primbriei Municipiului Brdila qi intrd in vigoare la data aducerii la cunogtinld
publicd prin modurile prevdzute mai sus.
Prezentul regulament produce efecte pe durata menlinerii sistemului de programare online qi
poate fi modificat in cazul unor schimbdri organizatorice.
Datele cu caracter personal colectate vor

fi

qterse dupd doud

Programarea online se poate realiza cu 6 (qase) luni inainte.

SEF SERVICIU.

COMIS

Intocmit, VD

luni de la expirarea rezervdrii.

