DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
A MUNICIPIULUI BACĂU
COMUNICAT
În scopul limitării răspândirii și prevenirii situațiilor contaminării cu virusul SARSCOV-2 în contextul evoluției pandemiei și amplitudinea răspândirii acestuia, la nivelul
Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău se vor lua
următoarele măsuri:
- accesul cetățenilor la ghișeele Serviciului de Evidență a Persoanelor pentru depunerea
cererilor de eliberare a actelor de identitate se va face pe baza programărilor on line, pe siteul Municipiului Bacău ( www.municipiulbacau.ro – Secțiunea Programări C.I. – Persoane
cu domiciliul în România), iar acolo unde acest lucru nu este posibil, pe baza bonurilor de
ordine eliberate de ofițerul de serviciu de la punctul acces ;
- vă rugăm să respectați ora de programare, iar în situația în care nu vă puteți
prezenta la ora stabilită, veți face o nouă programare;
- se va efectua triajul epidemiologic, constând în controlul temperaturii și nu va fi permis
accesul în incintă a persoanelor a căror temperatură corporală depășește 37,3 grade Celsius;
- accesul persoanelor în incinta serviciului se va face astfel încât să fie păstrată distanța de
aproximativ 2 metri între persoane, cu portul obligatoriu al măștii de protecție și
dezinfectarea mâinilor;
- zona de așteptare va fi în exteriorul incintei, numărul solicitanților aflați la ghișee în
același timp va fi limitat la câte o persoană la fiecare ghișeu;
- programul de audiențe la conducerea direcției se va efectua prin intermediul adresei de
e-mail: dpep_bacau@bc.e-adm.ro
- Programul de lucru cu publicul (depuneri cereri și eliberări acte de identitate)
este urmatorul:
- luni, marti: 08,30 – 16,30
- miercuri: 08,30 – 18,30
- joi: 08,30 – 16,30
- vineri 08,30 – 16,30
MENȚIONĂM CĂ ACTELE DE IDENTITATE CARE AU EXPIRAT, ÎNCEPÂND
CU DATA DE 01.03.2020, ÎȘI MENȚIN VALABILITATEA PE TOATĂ PERIOADA
STĂRII DE URGENȚĂ/ALERTĂ, PRECUM ȘI PENTRU O PERIOADĂ DE 90 DE
ZILE DE LA ÎNCETAREA ACESTEI STĂRI.
Datele de contact ale Direcției Publice de Evidență a Persoanelor Municipiului Bacău:
- telefon: 0234 206353
- fax: 0234206356
- e-mail: dpep_bacau@bc.e-adm.ro
Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul Municipiului Bacău
(www.municipiulbacau.ro) – Secțiunea Informații – Evidența Persoanelor – Cărți de
identitate

