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COMUNICAT

Începând  cu  data  de  12.03.2020,  în  contextul  prevenirii  riscului  de  răspândire  a
infecției  cu  Coronavirus,  la  sediul  Direcției  Locale  de  Evidență  a  Persoanelor  Roman
activitatea de relații cu publicul se va desfășura după cum urmează:

1.Programul de lucru cu publicul la Biroul Evidența Persoanelor - ghișeul de programări
on-line (accesând pagina de internet www.primariaroman.ro):

-MARȚI                 8:20-13:00 primiri documente
                             14:00-15:30 primiri documente

-MIERCURI         8:20-13:00 primiri documente

-JOI                      8:20-13:00 primiri documente
                           14:00-15:30 primiri documente

-VINERI              8:20-12:00 primiri documente.
Programul  de lucru  cu publicul  pentru depunerea documentelor la  Biroul  Evidenta

Persoanelor doar pe baza programării prealabile telefonice la nr. 0233/742862:
-LUNI                     8:00-13:00 primiri documente
                              14:00-16:00 eliberări documente
-MARŢI                  8:00-13:00 şi 14:00-16:00 primiri documente
-MIERCURI           8:00-13:00 primiri documente
                              14:00-16:00 eliberări documente
-JOI                         8:00-13:00 primiri documente
                              14:00-18:30 primiri/eliberări documente

    -VINERI                 8:00-14:00 eliberări documente
Programul de lucru cu publicul  pentru depunerea documentelor la  Biroul de Stare

Civilă doar pe baza programării prealabile telefonice la nr. 0233/733253:
-LUNI                     8:30-13:00 primiri/eliberări documente
                              14:00-18:30 primiri/eliberări documente 
                           
-MARŢI                  
 MIERCURI           8:00-13:00 primiri/eliberări documente           
 JOI                       14:00-16:00 primiri/eliberări documente 
            

   -VINERI                 8:00-14:00 primiri/eliberări documente
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2. Programarea  telefonică  la  Biroul  de  Stare  Civilă  se  realizează  pentru:  depunerea
cererilor  de  eliberare  a  duplicatelor  certificatelor  de  stare  civilă,  depunerea  cererilor  de
transcriere/înscrierea mențiunilor privind modificările intervenite în străinătate în registrele de
stare civilă române a certificatelor/extraselor de stare civilă procurate din străinătate. 

Primirea și soluționarea cererilor privind declararea nașterii și a decesului nu este
condiționată de programarea telefonică.

3. Cetățenii pot utiliza actul de identitate până la data expirării termenului de valabilitate.
4. Pentru evitarea aglomerării în sălile de așteptare, atât la Biroul Evidența Persoanelor,

cât și la Biroul de Stare Civilă,  va fi permis accesul a maxim 2 persoane în instituție,  cu
obligativitatea păstrării unei distanțe de 2 metri între acestea.

5. Activitățile de audiențe la sediul Biroului Evidența Persoanelor și Biroului de Stare
Civilă vor fi suspendate în perioada 13-31 martie 2020.

6. Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să
evite așteptarea suplimentară în spațiul destinat lucrului cu publicul.

La încetarea cauzelor care au determinat emiterea acestor măsuri, activitățile specifice
vor reveni la fluxul normal de lucru.
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