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MĂSURI PRIVIND ACTIVITATEA DE RELAȚII CU PUBLICUL
ÎNCEPÂND CU DATA DE 18.03.2020

În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, conform Decretului
nr. 195/2020 a Președintelui României, pentru o perioadă de 30 de zile,
activitatea de relații cu publicul se va desfășura astfel:
1. Se suspendă accesul în incinta instituției a reprezentanților autorităților
publice locale (primării, S.P.C.L.E.P.), a altor instituții publice sau private,
executorilor judecătorești, notarilor publici, etc. în scopul depunerii sau
ridicării corespondenței.
Cererile formulate se vor depune prin corespondență poștală și e-mail
djepmures@cjmures.ro, după caz.
2. Prin excepție, ridicarea unor documente/formulare tipizate de stare civilă
și de evidență a persoanelor cu caracter foarte urgent se va face numai ca
urmare a programării efectuate la numărul de telefon 0265-311109,
interior 19.
3. De asemenea, solicitările personalului de specialitate pentru clarificarea
unor aspecte pe linie de stare civilă și evidență a persoanelor, însoțite de
documentele în susținere, vor fi primite pe adresa de e-mail a instituției
djepmures@cjmures.ro, răspunsul urmând a fi transmis la adresa
poștală/e-mail indicată de solicitant.
4. Activitatea de preluare a cererilor privind furnizarea unor date cu caracter
personal din Registrul național de evidență a persoanelor se desfășoară
prin corespondență, fax, e-mail: djepmures@cjmures.ro.
Taxa specială privind furnizarea datelor cu caracter personal se depune în
contul DIRECȚIEI GENERALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR MUREȘ
RO39TREZ47621G330800XXXX, deschis la Trezoreria Târgu Mureș, cod fiscal
17180267, iar dovada achitării acesteia se atașează cererii, acolo unde se
impune.
5. Depunerea la sediul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Mureș a
cererilor privind eliberarea actelor de identitate și de înscriere a mențiunii
privind stabilirea reședinței în cazuri deosebite se efectuează în intervalul
orar 9,00-12,00 de luni până vineri, numai în baza unei programări
telefonice prealabile, la numărul de telefon 0265-311109, interior 13.

Situația deosebită în care se poate afla cetățeanul trebuie justificată cu
documente, înscrisuri, etc. și se au în vedere: motive medicale, deplasare
urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor
examene/concursuri
de
admitere,
efectuarea
unor
operațiuni
notariale/bancare.
În ceea ce privește ridicarea cărții de identitate, accesul în sediul D.G.E.P.
Mureș se va face urmare a programării comunicate la depunerea cererii.
Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de
programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiul destinat lucrului
cu publicul.
De asemenea, potrivit Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de
urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 212/16.03.2020, în perioada stării de urgență se menține
valabilitatea actelor de identitate eliberate de autoritățile publice
competente (cărți de identitate, cărți de identitate provizorii, mențiuni
de stabilire a reședinței)
6. Activitatea de primire în audiență la sediul instituției este suspendă.
Cetățenii se pot adresa prin corespondență poștală, fax 0265/311109 sau email la adresa codruța.sava@cjmures.ro.

Măsurile de mai sus pot fi prelungite în funcție de evoluția situației la nivel
național.
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