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Ploiești, 25 octombrie 2021 
 

Comunicat privind accesul în incinta Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a 

Persoanelor Ploiești 

 

 

Vă informăm că începand de luni, 25 octombrie, accesul în incinta Serviciului Public Comunitar Local 

de Evidenţa a Persoanelor Ploieşti (Serviciile Evidenţa Informatizată a Persoanelor şi Stare Civilă B-dul. 

Independenţei nr. 10) se va efectua în condițiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.1130/22.10.2021 pentru 

modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

  

     Astfel, vor avea acces: 

 

1. persoanele care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile 

de la finalizarea schemei complete de vaccinare (dovedită cu certificat verde) 

 

2. persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-

2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu 

virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore 

 

3. persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării 

cu virusul SARS-CoV-2 cu obligația  de a prezenta dovada eliberată de autorităţile abilitate 

 

Certificatul verde, prin care se face dovada vaccinarii împotriva virusului SARS-CoV-2, trecerii 

prin boală sau testării, poate fi descărcat accesând acest link: https://certificat-covid.gov.ro/login . 

  

    Prin excepție, vom asigura accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării 

de infecția cu virusul SARS-CoV-2 doar pentru eliberarea certificatului de deces sau a certificatului de 

naștere pentru nou-născut, urmare a înregistrării actului de deces sau naștere . 

 

 

 

Reamintim cetăţenilor că, potrivit Art 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: 

 

“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 zile de la încetarea acestei stări.” Pe teritoriul României 
 

http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/
https://certificat-covid.gov.ro/login


 

 

   

Prioritate în această perioadă au persoanele care: 

-au pierdut actul de identitate, 

-schimbare de nume, 

-schimbare de domiciliu, 

-deteriorări,  

-furt, 

-persoanele care au implinit varsta de 14 ani. 

 

 

     Vă mulţumim mult pentru înţelegere, vă rugăm să respectaţi, în continuare, regulile stabilite de autorităţi în 

această perioadă şi dorim multă sănătate tuturor! 

 

În funcție de cursul evenimentelor, orice modificare va fi adusă la cunoștința publicului. 

 

 

RELAȚII PUBLICE  


