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Nr. 10658/08.04.2021 

Către 

DGIP #68 34 P . 001 / 001 

DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR 

INSPECTORATELE ŞCOLARE JUDEŢENE 
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
În atenţia DoamneUDomnului Inspector Şcolar General 

Ca urmare a adresei Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 3310760/.31.03.2021 , înregistrată la 
Ministerul Educaţiei cu numărul 10658/05.Q4.2021, vă comunicăm: 

Conform prevederilor art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 9712005, republicată, privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate a le cetăţenilor români: 

„(1) Actul de identitate este documentul care se eliberează, fn condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă, cetăţeanului român şi care face dovada identităţii, a adresei de 
domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă titularului acestuia. Acest document se 
eliberează începând cu vârsta de 14 ani. 

(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identjtate se înţelege cartea 
de ident;tate, precum şi . cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat 
în termen de valabilitate. 11 

şi prevederilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare: 

„(5) Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, 
precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada 
stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zHe de la încetarea acestei stări." 
documentele oe identitate cu care se pot legîtlma/face dovada domiciliului elevii, părinţii 
elevilor şi copiilor, precum şi cadrele didactice care participă la etapele de mobilitate a 
personalului didactic . din 1nvăţământ sunt: cartea de identitate, cartea de identitate 
pr.ovizorie şi buletinul de identitate, iar actele de identitate emise de autorităţile publice, 
care au expirat începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada 
stării dAe alertă precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări . 

ln consecinţă, în cadrul orică~ei etape de înscriere în învăţământul preşcolar, primar, 
simulare, 'examene şi concursuri naţionale, precum şi la eta ele de mobilitate a personaluÎui 
didactic depreaare am mvaţărnânm universitar, sesiunea 2021, umtaţile e rnvaţământ 
şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor accepta pentru 
legitimare/dovadă a domiciliului documentele menţionate anterior. 
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