ACTE DE IDENTITATE
În sensul Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.97/2005, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, prin act de identitate se întelege:
- cartea de identitate,
- cartea electronică de identitate
- cartea de identitate provizorie şi
- buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.
Actele de identitate care se eliberează cetaţeanului român sunt:

CARTEA DE IDENTITATE ŞI
CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE
Cartea de identitate se eliberează pentru prima data la împlinirea vârstei de 14
ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu
şi, dupa caz, a adresei de reşedinţa a titularului.
Termenul de valabilitate al carţii de identitate:
 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
 Cu valabilitate nelimitată după împlinirea vârstei de 55 ani.
Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizica nu
posedă toate documentele necesare eliberării cărtii de identitate şi în cazul
cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este un an.
Important – Notă: Actele se depun la serviciul public comunitar local de
evidentă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.
Cetăţenii români cu domiciliul în România, aflaţi temporar în străinătate pot
depune cerere pentru eliberarea unui act de identitate împreuna cu documentele
prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din
statul respectiv.
Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.
În conformitate cu prevederile legale, cetăţenii sunt obligaţi să se prezinte,
cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului
de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă

a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, pentru a solicita
punerea în legalitate cu un act de identitate.
Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contraventională care se
sanctionează cu amendă cuprinsă între 40 lei (RON) şi 80 lei (RON), fără a exista
posibilitatea achitarii, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.
CAZURI IN CARE SE ELIBEREAZĂ O NOUA CARTE DE IDENTITATE:
 la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi
preschimbat;
 dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părintilor,
data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale
administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de
stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de "copil găsit" si identificarea
ulterioara a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţa
la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a
anului de naştere s.a.);
 în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi
străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al infinţării localităţilor
sau străzilor;
 în cazul deteriorării actului de identitate;
 în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia
titularului ;
 în cazul schimbării sexului ;
 în cazul anulării;
 în cazul atribuirii unui nou CNP;
 pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
I. ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CARŢI DE IDENTITATE
 cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 certificatul de naştere al solicitantului şi al copiilor cu vârsta mai mică de 14
ani;
 documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei
Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din urmatoarele documente:
a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevazute de legislaţia româna în
vigoare, privind titlul locativ;
b) declaraţia scrisă a gazduitorului, persoana fizică sau juridică, de primire în
spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit.a) sau după caz, la lit. d);

c) declaraţia pe propria raspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare
a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţia
de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru
persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) si b); pentru
minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de
către părintele sau, după caz, părinţii care exercită autoritatea părintească sau de
către reprezentanţii lor legali;
d) documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să
rezulte că solicitantul sau, dupa caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în
Registrul agricol, cu imobil cu destinaţia de locuinţă;
e) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal ori
actul de încredinţare, însoţit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a)-d), în
cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.
Persoanele care au deţinut, anterior, un act de identitate, trebuie să-l predea
lucrătorului de evidenţa a persoanelor, dacă nu a fost pierdut, furat ori distrus.
Persoanele care deţin carte de alegător sunt obligate să o predea lucrătorului
de evidenţă a persoanelor.
Important – Notă: Toate documentele care sunt necesare se prezinta in original si
copie.
Pe langă aceste documente mai sus enumerate, mai sunt necesare şi alte
documente, în funcţie de motivul pentru care se solicită eliberarea cărţii de identitate,
precum şi de starea civilă a solicitantului, astfel:
1. În cazul eliberării cărtii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani
- actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
- certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz hotărârea judecatorească
definitivă şi irevocabilă, prin care se stabileşte căruia dintre parinti îi este incredinţat
minorul, daca părinţii sunt divorţaţi, original şi copie. In conformitate cu prevederile
alin. (3) al art. 14 din O.U.G. nr. 97/2005, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura
speciala.
2. În cazul persoanelor căsătorite/divorţate/văduve
- certificatul de căsătorie/hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul
de deces al soţului decedat, original şi copie.

3. În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate
- un document oficial cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea
identităţii, original şi copie;

- dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este
cazul.
Eliberarea actului de identitate ca urmare a
schimbării domiciliului din străinătate în Romania
Cetăţenii români cu domiciliul în străinatate care doresc să-şi schimbe
domiciliul în Romania se prezintă la serviciul public comunitar de evidenţă a
persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde işi stabilesc domiciliul,
unde depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării
domiciliului din străinătate în România, împreună cu urmatoarele documente:
- certificatul de naştere, copie şi original;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului
supravieţuitor, original şi copie;
- hotarârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului
supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi
copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după
caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
- paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind
dobândirea cetaţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile
diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinatate, original şi copie; în
situaţia în care solicitantul nu poate face dovada cetaţeniei române, i se eliberează
actul de identitate, numai după ce se atestă de catre Direcţia Generală de
Paşapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenţa a persoanelor, faptul
că solicitantul este cetaţean român;
- actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, original
şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de
oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecatoreşti privind statutul civil
al titularului, pronunţate în străinătate şi investite cu formula executorie, se prezintă
copii traduse şi legalizate.
Solicitantii a caror nastere sau căsătorie nu a fost înregistrata în registrele de
stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în
străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.
În situaţia în care numai unul dintre parinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate
în România, împreuna cu copiii minori, este necesar consimţamântul celuilalt părinte,
dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care
copiii au fost incredinţaţi părintelui care îsi schimbă domiciliul în România, situaţie în

care se depune copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, irevocabilă, investita
cu formulă executorie.
Eliberarea primului act de identitate persoanelor
care au dobândit cetăţenia română
Persoanele care au dobândit cetaţenia româna depun cererea pentru
eliberarea primului act de identitate la serviciul public comunitar de evidenta a
persoanelor pe raza căruia locuiesc, unde prezintă următoarele documente:
a) certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile
diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi
două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt
înscrişi în certificatul constatator care atesta dobândirea cetaţeniei de către
unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi, pentru clarificarea cetăţeniei,
către Ministerul Justitiei;
b) certificatele de stare civila ale solicitantului, naştere si căsătorie, dacă este
cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care
dobândesc cetaţenia româna împreuna cu parinţii, original si copie; în
vederea obţinerii certificatelor de stare civila româneşti, se solicită
transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate la
Serviciul Public Comunitar de Evidenţa a Persoanelor al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti;
c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
d) un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii,
respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin,
original si copie;
e) chitanţa reprezentând contravaloarea carţii de identitate;
La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul de şedere
eliberat de Autoritatea pentru Străini, iar în situaţia în care nu mai deţine acest
document va da o declaraţie în acest sens.
II. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE
A MENŢIUNII DE STABILIRE A REŞEDINŢEI
 cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea
reşedinţei;
 actul de identitate al solicitantului;
 unul din următoarele documente cu care se face dovada adresei de reşedinţă:
a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în
vigoare, privind titlul locativ;

b) acordul scris al găzduitorului, dat pe cererea de solicitare a înscrierii
menţiunii privind reşedinţa, pe actul de identitate, de primire în spaţiu, dat în faţa
lucrătorului de evidenţă, însoţită de unul din documentele prevazute la lit.a) sau,
după caz, la lit. d);
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însotită de nota de
verificare a poliţistului de ordine publică prin care se certifică existenţa unui imobil cu
destinaţia de locuinţă, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată,
pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) si b);
pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se
semnează de către părintele sau, după caz, părinţii care exercită autoritatea
părintească sau de către reprezentanţii lor legali;
d) documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să
rezulte că solicitantul sau dupa caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în
Registrul agricol cu imobil cu destinaţia de locuinţă;
e) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal ori
actul de încredinţare, însoţit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a)-d), în
cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

III. ELIBERAREA UNEI CARŢI DE IDENTITATE PROVIZORII CETAŢEANULUI
ROMÂN CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE ŞI REŞEDINŢĂ ÎN ROMÂNIA
Cetăţenii români domiciliaţi în străinătate, care doresc sa intre în posesia unei
cărti de identitate provizorii, în care să fie înscrisă reşedinţă din România, unde
locuiesc temporar, depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetaţenilor
români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România, la serviciul public
comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza caruia au reşedinţă, la care anexează
următoarele documente:
a) paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de
cetăţean român domiciliat în străinatate, original şi copie;
b) certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare
civilă române, copie şi original;
c) hotarârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, copie şi original;
d) dovada adresei de reşedinţă din România;
e) doua fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
f) chitanţa reprezentand contravaloarea cărţii de identitate provizorii;
IV. CUANTUMUL TAXELOR SI MODUL DE ACHITARE
Contravaloarea carţii de identitate este de 7 lei, iar a carţii de identitate
provizorii este de 1 leu, aceste sume fiind actualizate în funcţie de rata inflaţiei, cu
avizul Consiliului Concurenţei.

