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REGULAMENT DE PROGRAMARE ONLINE
pentru depunerea cererilor in vederea eliberIrii actelor de identitate

ln vederea desftgurlrii in condilii optime a activitElii de lucru cu publicul qi in scopul
asigur6rii unui management de calitate al fluxului de persoane, accesul cetdfenilor la ghigeele
de preluare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate se poate face gi in baza
programdrilor online pe pagina de internet a Primhriei municipiului Piatra Neamf
www.primariapn.ro la secfiunea Programare online carte de identitate.

I. PROGRAMAREA ONLINE iN VTNNRTA DEPUNERIII CERERILOR

Programdrile online sunt disponibile pentru depunerea cererilor prin care se solicitl
eliberarea actului de identitate pentru urmdtoarele motive:

o Eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a expirdrii celui anterior, modificdrii
datelor de stare civild, anuldrii documentului, schimbi.rii sexului, schimbirii fizionomiei
precum qi in cazul preschimbdrii buletinelor de identitate;

o Eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a pierderii, furtului, distrugerii sau
deterior6rii actului de identitate delinut anterior;

o Eliberarea unui nou act de identitate ca urnare a schimbdrii do:miciliului, schimbfii
denumirii strdzii sau renumerotdrii imobilelor.

Pentru situaliile enumerate mai sus cererea de eliberare a unui nou act de identitate se
poate depune gi pe bazd de procurd speciald.

De asemenea, se pot programa online qi persoanele care solicitd:
o Eliberarea primului act de identitate la implinirea vArstei de 14 ani;
o Eliberarea primului act de identitate dupi implinirea vdrstei de 18 ani;
. inscrierea pe actul de identitate a menliunii privind stabilirea reqedinfei;
o Eliberarea unei c54i de identitate provizorii pentru persoanele care nu posedd toate

documentele necesare pentru eliberarea clrfii de identitate.
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Noti
Nu se pot face programlri online pentru urm6toarele situalii:

o Eliberarea primului act de identitate"la dobdndirea/redobdndirea cetdfeniei romdne;
o Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din strlin6tate in Rom6nia;
o Eliberarea cdfiii de identitate provizorii cetIfenilor romdni cu domiciliul in strdindtate qi

reqedinla in Romdnia.
Pentru situafiile mai sus menfionate persoanele interesate se vor prezenta direct la

ghiqeele serviciului situate in mun. Piatra Neam!, str. Cuiejdi, nr. 1B, judelul Neamf ( Clddirea
Mall Forum Center).

Nu se pot face programlri prin e-mail, fax sau telefonic.
Programarea este gratuitS gi netransmisibil6, iar inainte de efectuarea programSrii

solicitanfii se vor asigura cd delin toate actele necesare depunerii cererii. Acestea sunt

menlionate in lista de documente publicat6 pe pagina de intemet mai sus mentionatl precum qi

in e-mail-ul de confirmarc arezervdrii.
Durata unui interval de depunere a cererii este de 10 minute pentru fiecare persoand, un

interval fiind alocat unei singure persoane qi nu unei familii.
Intervalele orare deja rczewate vor fi afigate ca gi blocate, iar ltilizatorii nu vor putea

face programdri in acele intervale.
Neprezentarea la data gi ora programat6, neconcordanla dintre datele inscrise in

formularul de programare (nume, prenume, CNP) qi datele de identificare ale persoanei care se

prezintd, la depunerea cererii, precum gi lipsa actelor necesare sau dovada achitdrii taxei, duce

la anularea programlrii.
incazulanul6rii programdrii solicitantul va aplica pentru o nouS progmmaxe.

Nu se fac programlri pentru zilele nelucr6toare stabilite sau anunfate ulterior prin acte

normative, zile in cire nu se desfbgoar[ activitate de lucru cu publicul.
Nu se fac programiri online pentru eliberlri acte de identitate.
Prin continuarea procedurii de programare online, solicitantul este de accord cu

prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 67712001

actualizatfi pentru protecfia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal gi

libera circulalie a acestor date.
O persoan6 identificat6 prin codul numeric personal poate face o singur6 programare.

Administratorul aplicaliei igi rezewd dreptul de a anula programirile frauduloase gi pe

cele care nu respectd prezentul regulament.

C6mpurile formularului sunt obligatorii gi vor con(ine urmitoarele date:
. in cdmpul NUME $I PRENUME

Se va completa numele gi prenumele persoanei care va depune cererea pentru eliberarea

actului de identitate
. in cdmpul ADRESA DE E-MAIL:

Se va completa adresa de e-mail care trebuie si fie valid6, intrucit pe aceastd adres6 se

va primi confirmarea rezewdrii ce va confine un numdr unic de identificare, datele necesare

referitoare la programarea online, precum qi documentele necesare pentru intocmirea dosarului.
. in cdmpul CNP:

Se va completa codul numeric personal romdnesc cu care se identific6 persoana

precizatdin cdmpul NUME $I PRENUME.
. in cdmpul MOTIVUL SOLICITARII:

Se valvor selecta motivul/motivele predefinit/e.
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II. PROCEDURA DE REZERVARE:

o Accesati aplicalia Programare online carte de identitate;
e Selectati data la care dorifi s[ depune]i cererea;

o Bifali intervalul orar in care dorili s6 v[ prezenta]i la ghigeu pentru depunerea cererii;

o Completali rubricile formularului (rubricile sunt obligatorii);
r Bifali pentru luare la cunogtin{6, respectarea prevederilor Regulamentului de

programare qi pentru acceptarea prelucrdrii datelor in conformitate cu prevederile Legii

nr.67712001:
o Finalizati rezervarea prin accesarea secliunii REZERVARE;
o Verificafi primirea e-mail-ului de confirmare a rezervErii.

rrr. DrsPo zlTll FINALE :

Prezentul regulament se aduce la cunogtinfi public6 prin afigare la sediul instituliei,

precum gi pe pagina de internet a Prim6riei municipiului Piatra Neamt qi intrS in vigoare la data

aducerii la cunoqtin![ publicd prin modurile prev6zute mai sus.

Prezentul regulament produce efecte pe durata menfinerii sistemului de programare

online qi poate fi modificat incazulunor schimbdri organizatorice.
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