Cartea de Identitate Electronicǎ (C.I.E)
Despre ce vorbim
Noua Carte de Identitate Electronicǎ CIE cu funcție de identificare a cetățenilor și titlu
de călătorie pentru cetățenii italieni în toate țările care aparțin Uniunii Europene și în
cele cu care statul italian a încheiat acorduri specifice, aceasta este prevăzutǎ la articolul
10 alineatul 3 din D.L. 78/2015 convertit prin Legea 125/2015.
De la 3 iulie 2017, Primǎria Campi Bisenzio eliberează noul document.
În ceea ce privește noile reguli, cǎrțile de identitate din carton nu mai pot fi eliberate.

Cererea
Cererea poate fi depusă de la 6 luni înainte de termenul de valabilitate în următoarele moduri:
1. Programarea Cererei: prin "agenda ministerială C.I.E." prin conectarea la adresa
https://agendacie.interno.gov.it/logInCittadino. după înregistrare Ministerul
a pus la dispoziție acest sistem de programare on line pentru a reduce/evita timpul
de așteptare la ghișeele municipale.
2. Cererea la Primǎrie: direct la ghișeele serviciilor demografice (parterul primărieiPiazza Dante N. 36) .
Aceastǎ Primǎrie a dat disponibilitate pentru ambele opțiuni.
Mai precis:
1. modalitatea " Programarea cererei" marți dimineața -joi dimineața -joi dupǎ-amiazǎvineri dimineața, birourile nu se ocupǎ de cererile făcute cu rezervare de
"Digital agenda CIE " Biroul va respecta ora programată. Solicitantului nu i se cere să ia un
numǎr; va fi suficient sǎ se prezinte în apropierea orei rezervate și va trebui sǎ arate
chitanța de rezervare pe care sistemul o produce automat în programare.
2. modalitatea"Cererea la Primǎrie" de-luni dimineața-marți dupǎ-amiazǎși miercuri dimineața, birourile prevăd solicitări de eliberare fără programare.
În acest caz, solicitantului i se cere să ia un număr și să stea la rând.

Pentru minori, interdicții, persoane cu handicap sau beneficiari ai administrației de susținere,
cererea este transmisă de persoana care îi tuteleazǎ sau îi îngrijește.

Ce este necesar la depunerea cereri :
La funcționarul de la ghișeu trebuie să fie prezentatǎ o fotografie recentă tip card și un
document (pașaport; permis de conducere; licență nautică; licența portului de arme; card
de pensie; licența pentru conducția sistemelor de incalzire; carduri de recunoaștere eliberate
de o administrație de Stat cu condiția ca acestea să fie echipate cu fotografie și ștampilă sau cu altă
semnătură echivalentă).

Fotografia va fi apoi returnatǎ
Documentul minorului
În nici un caz nu este posibil să se elibereze documentul de identitate al unui minor
fără prezența acestuia




Cererea trebuie depusă de către cei care exercită răspunderea părintească a minorului
Eliberarea este permisă după dobândirea consimțământului ambilor părinți.
Părintele care nu poate fi prezent poate elibera un acord folosind formularul din partea
de mai jos a prezentului alineat.

Formular de consimțământ

Procesul de eliberare
Eliberarea cărții de identitate electronică este rezervată Ministerului de interne.
La birourile locale se fac numai procedurile de calculator pregătitoare pentru eliberarea
documentului în sine (achiziționarea semnăturii digitale, scanarea fotografiei, semnăturii
digitale, primirea declarațiilor conexe cu privire la donarea de organe, etc.)
Livrarea are loc prin poșta recomandată în termen de șase zile lucrătoare de la data solicitării la
adresa indicată de cetățean.
Suportul fizic al C.I.E. este echipat cu un microprocesor pentru stocarea informațiilor necesare
pentru verificarea identității proprietarului, inclusiv a elementelor biometrice primare (foto)
și secundare (amprente digitale).
Se evidențiazǎ cǎ noua carte de identitate electronicǎ va putea fi utilizatǎ pentru accesul la
serviciile publice. Biroul anagrafic elibereazǎ solicitantului primele pǎrți ale unui cod numeric de un
cod pin și un cod puk. Celelalte douǎ pǎrți finale ale codurilor vor fi contestualizate pentru
eliberarea materialǎ a documentului.

Valabilitate
Valabilitatea documentului nu s-a modificat fațǎ de modelul de carton:




10 anni per le persoane adulte;
5 ani pentru minori cu vârstǎ cuprinse între trei și optsprezece ani;
3 ani pentru minori di vârstǎ inferioarǎ a trei ani.

CIE și excepții
Dupǎ cum a fost evidențiat cartea de identitate de carton nu mai poate fi eliberatǎ.
Cu toate acestea, legiuitorul a prevăzut următoarele excepții:

1. motive de sǎnǎtate : este cazul solicitantului care este la pat și din motive obiective nu poate
sǎ ajungǎ la birouri pentru activitǎțile pregǎtitoare pentru eliberare.
2. motive de cǎlǎtorie - plecarea iminentǎ -: impossibilitatea de a aștepta timpul tehnic de
eliberare: solicitantul va trebui sǎ preinte documentația din care rezultǎ necesitatea de a
merge cu extremǎ urgențǎ în strǎinǎtate (copia biletului, programarea sau alte documente
adecvate) prezentând denunț eventual și relevant a autoritǎților publice de siguranțǎ în
caz de pierdere sau furt al documentului în posesie.
3. participarea la licitații publice sau la concursuri publice cu termen de valabilitate strict :
persoana interesatǎ va declara la ce fel de procedurǎ se referǎ urgența pentru a prevedea
eliberarea documentului de indentitate de carton.
În singurele ipoteze descrise, este prin urmare posibil sǎ se elibereze, Cartea de identitate din
carton. Ca și în trecut este nevoie de 3 fotografii recente tip card împreună cu un alt
document de recunoaștere.

Caracteristice Fotografii
Fotografiile prezentate pentru eliberarea actului de identitate trebuie sǎ îndeplinească
cerințele Ministerului de interne. .
Se raportează link de referință cu caracteristicele necesare.

Posibilitea de a se exprima în legǎtura cu donarea de organe
Noua C.I.E. prevede în mod contestual la obțiunea pentru cetǎțeanul adult de a indica
consimțǎmântul sau refuzul de a dona organe și/sau țesuturi în caz de moarte.
Solicitantul, în momentul depuneri cerere pentru C.I.E, cu toate acestea, va putea amâna alegerea,
rǎmânând ca pe viitor sǎ ia hotǎrârea de determinarea lor în aceastǎ privințǎ la o datǎ ulterioarǎ
Este recomandabil să se achiziționeze toate informațiile pentru a clarifica îndoieli și întrebări utile
cu privire la aceastǎ materie, la birourile sanitare locale sau vorbind cu medicul propriu.
Birourile anagrafice nu pot oferi explicații medicale.
Este întotdeauna posibil să se schimbe idea cu privire la donare pentru cǎ rǎmâne autenticǎ ultima
declarație datǎ în ordine de timp. În a cest caz va fi necesar sǎ contactați dispensare medicale si
spitaluri.

Cetățeni necomunitari

Cetǎțeni necomunitari trebuie de asemenea sǎ prezinte:
Permisul de ședere valabil sau copia permisului de ședere aexpirat cu originalul chitanței care atestă
cererea de reînnoire prezentată înainte de expirarea permisului de ședere sau în termen de 60 de zile
de la expirarea sejurului.

Blocarea Cǎrtei de Identitate Electronicǎ în caz de pierdere
sau furt
Pierderea și furtul documentului încǎ valabil trebuie să fie raportate la Carabinieri la Questura sau
la Commisariatul de P.S.
Deteriorarea (modelului din carton sau a modelului electronic) necesitǎ de un denuț numai în cazul
în care nu este posibil să se prezinte rămășițele documentului de la care nu se mai poate citi datele.
Pentru a solicita blocarea CIE dumneavoastră trebuie săcontactați numărul 800263388 furnizând
următoarele date:





nume și e prenume
cod fiscal
numǎrul de la CIE dacǎ este disponibil
Denunț depus la Forțele de ordine.

Costurile și modalitatea de plată
Pentru eliberarea și reînnoirea cărții de identitate electronică este prevǎzutǎ sǎ se plătească
o taxă ministerială de euro 16,79 plus taxa municipalǎ fixǎ de euro 5,16 și dreptul Secretariatului
Municipal euro 0,26, pentru un total de euro 22,21.
Plata va fi preluatǎ, în numerar, de către Primǎrie la ghișeu.

Acte Normative








D.L. 78/2015 cu referire la "Dispoziții urgente în materie di entitǎți teritoriale", convertit de
Legea 6 august 2015, n. 125;
Decretul Ministrului de Interne din 23 decembrie 2015, publicat în Gazzetta Ufficiale din
30.12.201;
Art. 5 D. Lgs. 7 martie 2005, n. 82 cu referire la "Codice dell'amministrazione digitale";
Art. 3 T.U.L.P.S.;
Art. 291 alineatul 3 din Regio Decreto 6.5.1940 n. 635;D.P.R. 6/8/1974 n. 649;
Art. 31 L.133/2008;Circulara n. 10/2016 - Ministerul de Interne - Nuoa carte de identitate
electronica;
Circulara n. 11/2016 - Ministerul de Interne - Ulterioare indicații în ordine pentru eliberarea
noii CIE.

