Direcția Publică Locală de Evidență Persoanelor si Stare Civilă va desfășura
prin programul Campaniei ,,Am 14 ani! “ campanii de informare cu privire la obţinerea
primului act de identitate pentru elevii/tinerii care împlinesc 14 ani. Acțiunea are, de
asemenea, şi rolul de a depista elevii care au împlinit vârsta de 14 ani și nu au solicitatat
eliberarea primului act de identitate, dar și un rol de informare asupra acestui aspect,
distribuindu-se totodată pliante, din dorința de a veni în întâmpinarea tinerilor/elevilor care
împlinesc 14 ani.
Tinerii/elevii vor fi informați cu privire la principalele drepturi şi obligaţii legale pe
care le au ca urmare a obţinerii actului de identitate, vor parcurge fluxul complet pentru
depunerea cererii şi eliberarea actului de identitate (completare cerere, acte necesare,
preluarea imaginii) prezentate de funcționarii publici din cadrul direcției și noutăți cu privire
la răspunderea penală și contravențională ce revine persoanei odată cu împlinirea vârstei de 14
ani, consumul de „legale” și consecințele reale din punct de vedere legal, medical, prezentate
de către reprezentantul Direcției Poliției Locale .
A VIII-a Campanie a proiectului ,,Am 14 ani! “ se va desfășura în perioada 04
iunie – 12 iunie 2018.
PROGRAMAREA CAMPANIEI „AM 14 ANI!” 04.06 – 12.06.2018
Ziua

Ora
08ºº- 09ºº

04.06.2018

06.06.2018

Instituția de învățământ/
Clasa

Diriginte

Liceul de Arte ,, Sigismund Toduța”
clasa a VII-a P
Liceul de Arte ,, Sigismund Toduța”

Prof. Gal Anamaria

09ºº- 10ºº

clasa a VII-a M

11ºº- 12ºº

Colegiul Național „Decebal”
clasa a VII-a

10ºº- 11ºº

Liceul Teoretic ,, Téglás Gábor”
Clasa aVII – a A
clasa aVII – a B
Colegiul Național Sportiv „Cetate”
clasa a VII-a

11ºº- 12ºº

08.06.2018 112ºº- 13ºº

Școala Gimnazială „Andrei Șaguna”
clasele VII D, VII C

12.06.2018 112ºº- 13ºº

Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”
clasele a VII –a

Elevi
participanți

42 elevi
Prof. Navratil Gabriela

98 elevi

32 elevi
Prof. Safar Csaba
Prof. Domokos Izabela
24 elevi
Prof. Czako Cristina

Prof. Oprean Cristiana,
Prof. Marc Mihaela

Mulţumim pentru colaborare domnilor/doamnelor directori, doamnelor și domnilor diriginţi!

45 elevi

115 elevi

