
 

 

Actele de identitate si conditii de eliberare 
 

     Actul de identitate se elibereaza, in conditiile legii, de catre serviciul public 
comunitar local de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta 
al persoanei fizice, in baza cererii pentru eliberarea actului de identitate, depusa 
personal, si a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada: 
    a) numelui de familie si a prenumelui; 
    b) datei de nastere; 

    c) starii civile; 
    d) cetateniei romane; 
    e) adresei de domiciliu; 
    f) adresei de resedinta; 
    g) achitarii contravalorii actului de identitate; 
    h) achitarii taxei extrajudiciare de timbru. 
 
    ►In toate cazurile de eliberare a unei noi carti de identitate, solicitantii 

trebuie sa predea cartea de alegator; persoanele care au pierdut sau carora li s-a 
furat cartea de alegator mentioneaza acest fapt pe cererea pentru eliberarea 
cartii de identitate. 
    ►Cererea pentru eliberarea actului de identitate se completeaza de solicitant 

la rubricile prevazute pe fata acesteia si se semneaza de catre solicitant sau, 
dupa caz, de reprezentantul legal al acestuia, in cazul persoanelor majore, si de 
catre solicitant si reprezentantul legal, pentru minori. 
    ►Minorul se prezintă însoţit de părintele/reprezentantul legal la care locuieşte 

statornic sau la care a fost încredinţat prin sentinţă civilă 
    ►In situatia in care solicitantul nu detine un act privind titlul locativ, incheiat 

in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, gazduitorul 
sau, dupa caz, reprezentantul sau legal isi va exprima consimtamantul prin 
completarea rubricii corespunzatoare din Cererea pentru inscrierea in actul de 

identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei, in prezenta personalului 
serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, sau printr-o declaratie 
data in fata politistului de ordine publica, a notarului public ori a functionarului 
misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei. 
    ►In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public 

comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi 
consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al 
Romaniei din strainatate ori in fata politistului de ordine publica din cadrul unitatii 
de politie pe a carei raza teritoriala este situat imobilul. 



    ►In situatia in care solicitantul actului de identitate se afla temporar in 

strainatate, depunerea cererii sau, dupa caz, inmanarea actului de identitate se 
poate face si pe baza de procura speciala obtinuta de la misiunile diplomatice ori 
oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv. 
 

 

 

 

 

 

Eliberarea primei carti de identitate 
 

    (1) La implinirea varstei de 14 ani, minorul, insotit de unul dintre 
parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana 
desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea 
serviciului public de asistenta sociala ori de persoana careia i-a fost 
incredintat in plasament, are obligatia sa solicite, in termenul prevazut 
de lege, eliberarea cartii de identitate, prezentand la ghiseul serviciului 
public comunitar de evidenta a persoanelor urmatoarele documente: 
    a) Cererea pentru eliberarea actului de identitate, potrivit modelului 
prevazut in anexa nr. 11, semnata de minor si de una dintre 
persoanele prevazute la alin. (1); 
    b) certificatul de nastere, cu care se face dovada cetateniei 
romane, original si copie; 
    c) actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului 
legal; 
    d) documentul cu care parintele face dovada adresei de domiciliu, 
original si copie; 
    e) certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotararea 
judecatoreasca, definitiva si irevocabila, in cazul in care parintii sunt 
divortati, original si copie; 
    f) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate; 
    g) documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a 
taxei extrajudiciare de timbru. 
    (2) In situatia in care parintii au domicilii diferite, cererea pentru 
eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care 



minorul are domiciliul, in conditiile legii. 
    (3) Pentru minorul care, desi a fost incredintat prin hotarare 
judecatoreasca unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt 
parinte, se solicita declaratia de consimtamant a parintelui caruia i-a 
fost incredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca in actul de 
identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la care acesta locuieste 
statornic. 
    (4) Declaratia prevazuta la alin. (3) poate fi data la ghiseu, in 
prezenta personalului serviciului public comunitar de evidenta a 
persoanelor, iar in situatiile in care parintele nu se poate prezenta la 
ghiseu, declaratia trebuie sa fie autentificata la notarul public sau, 
dupa caz, la misiunea diplomatica a Romaniei din statul in care acesta 
se afla. 
 

 

 

 

Eliberarea primei carti de identitate dupa implinirea varstei 
de 18 ani 

 
      In situatia in care eliberarea primului act de identitate este 
solicitata dupa implinirea varstei de 18 ani, sunt necesare 
documentele prevazute la eliberarea primei carti de identitate, 
precum si urmatoarele: 

 

    a) declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din 
care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea de 
eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata 
ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului; 
    b) fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului, realizata 
de unitatea de politie de la locul de domiciliu sau resedinta al 
acestuia; 
    c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, 
original si copie. 



 
    ►Declaratia prevazuta lit. a) se da in prezenta personalului 

serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor care 
primeste cererea de eliberare a actului de identitate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE 
PENTRU 

CETĂŢENII CARE AU DOBANDIT/REDOBANDIT CETATENIA ROMANA 

 
         Persoanele care au dobandit/redobandit cetatenia romana depun 
cererea pentru eliberarea primului act de identitate la serviciul public 
comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia locuiesc, unde prezinta 
urmatoarele documente: 
    a) certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile 
diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, original si 
doua copii; in cazul minorilor care au implinit varsta de 14 ani si nu sunt 



inscrisi in certificatul constatator care atesta dobandirea cetateniei de catre 
unul dintre parinti, acestia sunt indrumati, pentru clarificarea cetateniei, 
catre Ministerul Justitiei; 
    b) certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca 
este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu varsta mai mica de 14 ani, care 
dobandesc cetatenia romana impreuna cu parintii, original si copie; in 
vederea obtinerii certificatelor de stare civila romanesti, se solicita 
transcrierea certificatelor de stare civila procurate din strainatate la 
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Sectorului 1 al 
Municipiului Bucuresti; 
    c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si 
copie; 
    d) un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada 
identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere sau act de identitate 
strain, original si copie; 
    e) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate; 
    f) documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei 
extrajudiciare de timbru. 
 
    ►La eliberarea actului de identitate, persoana in cauza va preda 

permisul de sedere eliberat de Autoritatea pentru straini, pentru a fi remis 
structurii emitente impreuna cu una dintre copiile certificatului constatator 
eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile 
consulare ale Romaniei in strainatate. 
    ►In situatia in care persoana nu mai detine permisul de sedere, i se 

solicita o declaratie privind conditiile in care a pierdut ori i-a fost furat 
documentul, care se transmite structurii emitente a permisului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE 
-PIERDERE/FURT/DETERIORARE/DISTRUGERE- 

-EXPIRAT VALABILITATE/PRESCHIMBARE- 
-SCHIMBARE ADRESĂ DE DOMICILIU- 

-SCHIMBARE NUME- 
 

    a) Cererea pentru eliberarea actului de identitate, 
    b) actul de identitate, 
    c) certificatul de nastere, original si copie; 
    d) certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului 
supravietuitor, original si copie; 
    e) hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie; 
    f) certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului 
supravietuitor, original si copie; 
    g) certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, 
original si copie; 
    h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, dupa 
caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie; 
    i) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate; 
    j) documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei 
extrajudiciare de timbru. 
   ► Pentru eliberarea unei noi carti de identitate, in cazul furtului solicitantul 

prezinta dovada emisă de unitatea de politie unde a fost reclamat  furtul. 
   ► Pentru eliberarea unei noi carti de identitate  , în cazul pierderii solicitantul 

prezinta un document emis de institutii sau autoritati publice - pasaport, permis 
de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei 
institutii de invatamant, cu fotografie de data recenta - original si copie; 
   ►Minorul se prezintă însoţit de părintele/reprezentantul legal la care locuieşte 

statornic sau la care a fost încredinţat prin sentinţă civilă 
    ►In situatia in care solicitantul nu detine un act privind titlul locativ, incheiat 

in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, gazduitorul 
sau, dupa caz, reprezentantul sau legal isi va exprima consimtamantul prin 

completarea rubricii corespunzatoare din Cererea pentru inscrierea in actul de 
identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei, in prezenta personalului 
serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, sau printr-o declaratie 
data in fata politistului de ordine publica, a notarului public ori a functionarului 
misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei. 
►In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public 

comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi 
consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al 
Romaniei din strainatate ori in fata politistului de ordine publica din cadrul unitatii 



de politie pe a carei raza teritoriala este situat imobilul. 
   ►Pentru eliberarea unei noi carti de identitate, in cazul modificarii numelui 

si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de 
nastere, precum si in situatia schimbarii sexului, solicitantul prezinta si hotararea 
judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ 
in baza caruia s-au modificat datele de stare civila. 
     
 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE 
PENTRU 

CETATENII ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE CARE DORESC SA-SI 
SCHIMBE DOMICILIUL IN ROMANIA  

 

    (1) Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa-si schimbe 
domiciliul in Romania se prezinta la serviciul public comunitar de evidenta a 
persoanelor pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc 
domiciliul, unde depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare 
a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania impreuna cu următoarele 
documentele: 
    a) pasaportul romanesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind 
dobandirea cetateniei romane, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile 
diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, original si copie; 
pentru pasaport sunt necesare fila informatizata si filele destinate aplicarii vizelor 
si stampilelor autoritatilor de frontiera, original si copie; 
    b) actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine, 
original si copie; pentru pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate si ale 
filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera; 
    c) certificatul de nastere, original si copie; 
    d) certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului 
supravietuitor, original si copie; 
    e) hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie; 
    f) certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului 

supravietuitor, original si copie; 
    g) certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, 
original si copie; 
    h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, dupa 
caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie; 
    i) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate; 
    j) documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei 
extrajudiciare de timbru. 
    (2) Certificatele de stare civila prezentate de solicitant trebuie sa fie emise de 



oficiile de stare civila romane, iar pentru hotararile judecatoresti privind statutul 
civil al titularului, pronuntate in strainatate si investite cu formula executorie, se 
prezinta copii traduse si legalizate. 
    (3) Solicitantii a caror nastere sau casatorie nu a fost inregistrata in registrele 
de stare civila romane vor solicita transcrierea certificatelor de stare civila 
obtinute in strainatate, atat pentru ei, cat si pentru copiii minori. 
    (4) In situatia in care numai unul dintre parinti isi schimba domiciliul din 
strainatate in Romania, impreuna cu copiii minori, este necesar consimtamantul 
celuilalt parinte, dat in forma autentica la notarul public, sau copia hotararii 
judecatoresti prin care copiii au fost incredintati parintelui care isi schimba 
domiciliul in Romania, situatie in care se depune copie a hotararii judecatoresti 

ramase definitiva, irevocabila, investita cu formula executorie in conditiile 
prevazute la alin. (2). 

 
 

 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE 

PROVIZORII 

 

        Pentru eliberarea cartii de identitate provizorii, persoana 
fizica completeaza Cererea pentru eliberarea actului de identitate, 
la care anexeaza documentele pe care le poate prezenta pentru a 
face dovada numelui, starii civile, cetateniei romane, a adresei de 
domiciliu, trei fotografii marimea 3/4 cm, avand la baza o banda 
alba de 7 mm, precum si documentul cu care face dovada 
achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru si 
chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate 
provizorii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE 

PROVIZORII PENTRU CETATENII ROMANI DOMICILIATI IN STRAINATATE 

 

Cetatenii romani domiciliati in strainatate, care doresc sa intre in 
posesia unei carti de identitate provizorii, in care sa fie inscrisa 
resedinta din Romania, unde locuiesc temporar, depun Cererea 
pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu 
domiciliul in strainatate si resedinta in Romania, la serviciul public 
comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia au resedinta, 



la care anexeaza urmatoarele documente: 
    a) pasaportul, aflat in termen de valabilitate, care atesta 
statutul de cetatean roman domiciliat in strainatate, original si 
copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si 
stampilelor autoritatilor de frontiera, precum si copii ale acelorasi 
file ale pasaportului strain pentru situatia in care solicitantul a 
intrat in tara cu un document de calatorie emis de o autoritate 
straina; 
    b) certificatul de nastere si/sau de casatorie, eliberate de 
oficiile de stare civila romane, original si copie; 
    c) hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, 
original si copie; 
    d) dovada adresei de resedinta din Romania; 
    e) doua fotografii marimea 3/4 cm, avand la baza o banda alba 
de 7 mm; 
    f) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate 
provizorii; 
    g) documentul cu care se face dovada achitarii, in conditiile 
legii, a taxei extrajudiciare de timbru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilirea resedintei 



 
     
    (1) Pentru inscrierea mentiunii de stabilire a resedintei in actul de 
identitate, persoana interesata se adreseaza serviciului public comunitar de 
evidenta a persoanelor pe raza caruia locuieste temporar, completand in 
acest sens Cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii 
privind stabilirea resedintei, , la care anexeaza urmatoarele documente: 
    a) actul de identitate in care urmeaza a se inscrie mentiunea de stabilire 
a resedintei; 
    b) documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si 
copie; 
    c) documentul cu care se face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei 
extrajudiciare de timbru. 
 
    (2) In situatia in care solicitantul nu detine un act privind titlul locativ, 
incheiat in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, 
gazduitorul sau, dupa caz, reprezentantul sau legal isi va exprima 
consimtamantul prin completarea rubricii corespunzatoare din Cererea 
pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea 
resedintei, in prezenta personalului serviciului public comunitar de evidenta 
a persoanelor, sau printr-o declaratie data in fata politistului de ordine 
publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau 
oficiului consular al Romaniei. 
    (3) In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public 
comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate 
fi consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular 
al Romaniei din strainatate ori in fata politistului de ordine publica din 
cadrul unitatii de politie pe a carei raza teritoriala este situat imobilul. 
 

 

 

 


