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Atribuțiile misiunilor diplomatice și oficiilor 
consulare în materie de pașapoarte

- note de curs -
GENERALITĂȚI PRIVIND PAȘAPOARTELE. Documente de călătorie în străinătate:

Art. 6 (1) din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate,

actualizată, prevede că documentele de călătorie pe baza cărora cetățenii români pot călători în străinătate sunt următoarele:

a) pașaport diplomatic;

b) pașaport de serviciu;

c) pașaport diplomatic electronic;

d) pașaport de serviciu electronic;

e) pașaport simplu;

f) pașaport simplu electronic;

g) pașaport simplu temporar;

h) titlu de călătorie.



Art. 6 (4) din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei

circulații a cetățenilor români în străinătate, actualizată, prevede că:

documentele de călătorie sunt proprietatea statului român și fac dovada, în

fața autorităților române și străine, a identității, cetățeniei, calității, precum

și a dreptului titularului de a călători în străinătate.

Cetățenii români pot călători în străinătate și în baza altor documente

stabilite prin acordurile internaționale la care România sau, după caz, Guvernul

României este parte.



Art. 6^1(1) din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a
cetățenilor români în străinătate, actualizată, arată că pot constitui documente de
călătorie pe baza cărora cetățenii români pot călători în statele membre ale Uniunii
Europene - cartea de identitate și cartea electronică de identitate valabile.

Art. 7(1) din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a
cetățenilor români în străinătate, actualizată prevede că datele biometrice incluse în
pașapoarte sunt imaginea facială și impresiunea digitală a două degete.

Datele biometrice prevăzute la alin. (1) sunt folosite numai în scopurile prevăzute la
art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 din 29 decembrie 2004 privind
standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în
pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 385 din 29 decembrie 2004.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/


Sunt exceptate de la obligația de furnizare a impresiunilor digitale următoarele
categorii de persoane:

a) minorii sub vârsta de 12 ani

b) persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă.



Pașaportul diplomatic

• Potrivit art. 8 (1) din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei
circulații a cetățenilor români în străinătate, actualizată, pașaportul
diplomatic este documentul de călătorie care se eliberează de Ministerul
Afacerilor Externe, următoarelor categorii de persoane, în scopul facilitării
reprezentării de către acestea a intereselor statului român în străinătate:

• a) președintele României;

• b) președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților;

• c) membrii Senatului, membrii Camerei Deputaților și membrii Parlamentului
European;

• d) primul-ministru, membrii Guvernului și persoanele asimilate miniștrilor;



• e) președintele și judecătorii Curții Constituționale;

• f) avocatul poporului și adjuncții acestuia;

• g) președintele și vicepreședinții Înaltei Curți de Casație și Justiție;

• h) membrii Consiliului Superior al Magistraturii și judecătorii Înaltei Curți de
Casație și Justiție;



• i) președintele și vicepreședinții Curții de Conturi;

• j) procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție, adjuncții acestuia și persoanele asimilate acestora;

• k) președintele și președinții de secție ai Consiliului Legislativ;



• l) guvernatorul și viceguvernatorii Băncii Naționale a României;

• m) președintele, vicepreședinții, secretarul general, membri ai Prezidiului
Academiei Române, precum și cei ai academiilor de ramură, înființate în
baza unor legi speciale;

• n) patriarhul, cardinalul, mitropoliții și șefii cultelor din România,
recunoscute de stat;

• o) secretarii de stat și persoanele asimilate acestora;



• p) membrii corpului diplomatic și consular și persoanele care își desfășoară
activitatea în Ministerul Afacerilor Externe, prin detașare de la alte instituții,
pe funcții corespunzătoare membrilor corpului diplomatic și consular;

• r) atașații militari și atașații de afaceri interne, atașații pe probleme de muncă,
judecătorii sau procurorii de legătură, adjuncții acestora, precum și funcționarii
superiori din organizațiile internaționale și interguvernamentale;

• s) curierii diplomatici;

• t) soțul, soția și copiii minori ai persoanelor prevăzute la lit. a)-r);



• t^1) copiii aflați în întreținerea persoanelor prevăzute la lit. p) și r) trimise în
misiune oficială în străinătate, precum și a soțului ori soției acestora, atunci
când îi însoțesc în cursul misiunii;

• u) persoanele trimise în misiune oficială în străinătate, pentru susținerea unor
interese naționale, pe bază de mandat și pe durata acestuia, cu aprobarea
ministrului afacerilor externe;

• v) foștii șefi ai statului român, foștii președinți ai Senatului și Camerei
Deputaților, foștii prim-miniștri și foștii miniștri ai afacerilor externe.

Pașapoartele diplomatice electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani,
respectiv de 3 ani pentru minorii sub vârsta de 12 ani.



Pașaportul de serviciu

• Potrivit art. 12 din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei
circulații a cetățenilor români în străinătate, actualizată, pașaportul de
serviciu este documentul de călătorie care se eliberează de Ministerul
Afacerilor Externe, în condițiile prezentei legi, următoarelor categorii de
persoane:

• a) magistraților, când călătoresc în misiuni oficiale;

• b) prefecților și subprefecților, președinților și vicepreședinților consiliilor
județene, primarilor municipiilor, orașelor și sectoarelor municipiului București,
când călătoresc în misiuni oficiale;

• c) funcționarilor din aparatul central al administrației publice și ai
Parlamentului, când călătoresc în misiuni oficiale;



• c^1) personalului autorităților publice care candidează pentru posturi în
cadrul unor organizații, instituții și misiuni internaționale, dacă se solicită în
mod expres de către acestea din urmă;

• c^2) personalului autorităților publice care ocupă funcții de expert național
detașat la instituțiile și organismele Uniunii Europene în condițiile Legii nr.
105/2012 privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele
Uniunii Europene;

• d) personalului tehnico-administrativ și de serviciu al misiunilor diplomatice,
al oficiilor consulare, al reprezentanțelor permanente pe lângă organizațiile
internaționale, lectorilor trimiși în misiune de Ministerul Educației și
Cercetării, precum și soțului, soției și copiilor minori ai acestora;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/139428


• d^1) copiilor aflați în întreținerea persoanelor prevăzute la lit. d) trimise în
misiune oficială în străinătate, precum și a soțului ori soției acestora, atunci
când îi însoțesc în cursul misiunii;

• e) președinților și vicepreședinților organizațiilor și asociațiilor profesionale la
nivel național, legal constituite, când călătoresc în misiuni oficiale;

• f) președinților organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale,
legal constituite, membre ale Consiliului Minorităților Naționale, când se
deplasează în străinătate în interes de serviciu;

• g) altor persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, când călătoresc
în străinătate în misiuni oficiale.



Pașaportul simplu

• Articolul 15(1) din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei
circulații a cetățenilor români în străinătate, actualizată: Pașaportul simplu
electronic se eliberează, la cerere, cetățenilor români care îndeplinesc
condițiile prevăzute de prezenta lege și nu se află în una dintre situațiile de
suspendare a dreptului de a călători în străinătate.

• Articolul 16(1) din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei
circulații a cetățenilor români în străinătate, actualizată: Cetățenii români nu
pot deține în același timp decât câte un singur pașaport simplu valabil, cu
excepția cazurilor care justifică deținerea simultană a două sau mai multe
pașapoarte, stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor.



• Articolul 17 (1) din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în

străinătate, actualizată: Minorilor cetățeni români care nu se află în una dintre situațiile de suspendare a exercitării

dreptului la libera circulație în străinătate li se eliberează pașapoarte simple electronice în următoarele condiții:

• a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinți, a părintelui

supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă,

a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și

irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15

februarie 2013 sau, după caz, a reprezentantului legal ori în temeiul ordonanței președințiale date în condițiile Legii

nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanța a dispus cu

privire la exercitarea autorității părintești;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/191355


• b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu

acordul ambilor părinți, al părintelui supraviețuitor, al părintelui căruia i-a fost

încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, al părintelui

care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești

rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase

definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, al

reprezentantului legal ori în temeiul ordonanței președințiale date în condițiile Legii nr.

134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanța a dispus cu privire

la exercitarea autorității părintești.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/191355


Eliberarea pașaportului simplu electronic pentru minor, în cazul în care există

neînțelegeri între părinți cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinți se află

în imposibilitatea de a-și exprima voința, se efectuează numai după soluționarea acestor

cazuri de către instanța de judecată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și

irevocabilă, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu

data de 15 februarie 2013 ori prin ordonanță președințială prin care instanța a suplinit

acordul celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului.



Art.18(1) din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor
români în străinătate, actualizată: Valabilitatea pașapoartelor simple este stabilită după
cum urmează:

a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 14 ani;

b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 25 de ani;

c) 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani.

Art.18(2) din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor
români în străinătate, actualizată: Valabilitatea pașapoartelor simple electronice este
stabilită după cum urmează:

a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 12 ani;

b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani;

c) 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.



Titlul de călătorie

• Art. 22 (1) din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a
cetățenilor români în străinătate, actualizată, stipulează că titlul de călătorie este
documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale
României cetățenilor români aflați în străinătate, care nu mai posedă document de
călătorie valabil, pentru ca titularul să se întoarcă în țară.

• Minorilor aflați în străinătate neînsoțiți de părinți li se poate elibera un titlu de călătorie fără
acordul acestora, în vederea întoarcerii în țară.

• Articolul 23 din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a
cetățenilor români în străinătate, actualizată: Valabilitatea titlului de călătorie este de cel
mult 30 de zile și încetează de drept la data intrării titularului în România.



Pierderea, distrugerea și furtul 
documentelor de călătorie

Art. 25(1) din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor

români în străinătate, actualizată, prevede că pierderea documentelor de călătorie se declară

de îndată de către titular sau, după caz, la cea mai apropiată unitate de poliție sau la orice

serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple ori la Direcția

Generală de Pașapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale

României.



• Art. 25(2) din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români
în străinătate, actualizată: Distrugerea documentului de călătorie se declară de către titular la
autoritatea competentă, cu ocazia solicitării eliberării unui nou pașaport.

• Art. 25 (3) din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români
în străinătate, actualizată: Furtul documentului de călătorie se declară de către titular, de îndată, la
cea mai apropiată unitate de poliție din țară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs
evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverințe care să ateste declararea evenimentului respectiv.

• Art. 25 (4) din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor
români în străinătate, actualizată: În cazul pierderii, distrugerii sau furtului pașapoartelor
diplomatice și de serviciu, titularul are obligația de a informa de îndată Ministerul Afacerilor
Externe și, după caz, instituția din care face parte.

• Art. 25 (5) din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor
români în străinătate, actualizată: Organele de poliție române sesizate în legătură cu pierderea sau
furtul documentului de călătorie sunt obligate să elibereze titularului o adeverință care să ateste
declararea evenimentului respectiv.



Regimul de călătorie în străinătate pentru 
cetăţenii români 

http://www.mae.ro/node/1422

• Cetățenii români trebuie să se asigure înainte de plecarea în străinătate că valabilitatea
documentelor de călătorie (paşaport sau carte de identitate) depăşeşte valabilitatea
vizei solicitate, cu cel puţin şase luni.

• Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în statele membre ale Uniunii
Europene:

Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie,
Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Ungaria. Condiţiile de
intrare şi regimul de şedere în statele membre ale Uniunii Europene sunt cele prevăzute
în Directiva 38/2004 a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul la libera
circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii UE şi membrii
familiilor acestora.

http://www.mae.ro/node/1422


• Următoarele state permit intrarea cetăţenilor români şi pe baza cărţii de
identitate:

Albania*, Andorra, Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Cipru,
Croaţia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia*,
Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg,
Macedonia de Nord, Malta, Marea Britanie, Moldova*, Monaco, Muntenegru*,
Norvegia*, Olanda*, Polonia, Portugalia, San Marino*, Serbia*, Slovacia, Slovenia,
Spania, Suedia şi Ungaria.
(http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/pdf_2020/2020.02.21_rvi
ze_.pdf)

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/pdf_2020/2020.02.21_rvize_.pdf


Atribuțiile misiunilor diplomatice/oficiilor consulare 
în materia paşaportului simplu electronic 

(http://www.mae.ro/node/1424)

• Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate nu mai
primesc cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple în formatul pus în
circulaţie în anul 2001, acestea fiind înlocuite de paşapoartele simple
electronice.

• În cazul aflării temporare în străinătate (cu scopul de a studia, cu un contract de
muncă, în cadrul unui program de cercetare, excursii, vizite, tratament medical
sau alte scopuri cu durată limitată) şi paşaportul a expirat, a fost pierdut sau a
fost furat, cetățeanu român se poate adresa misiunilor diplomatice şi oficiilor
consulare ale României pentru a solicita obţinerea unui nou paşaport.

http://www.mae.ro/node/1424


Condiții:

• 1. prezența personală pentru a solicita obţinerea unui nou paşaport la misiunile
diplomatice şi oficiile consulare ale României existente pe teritoriul țării în
cauză. Prezenţa solicitantului este obligatorie deoarece sistemul de procesare a
paşaportului simplu electronic presupune preluarea electronică a fotografiei,
semnăturii şi amprentelor solicitantului.

• Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate nu
confecţionează paşapoarte simple electronice.

• Ambasadele şi oficiile consulare ale României transmit datele solicitantului în
România, Ministerul Administraţiei şi Internelor, care le verifică, procesează şi
confecţionează documentul. Acesta este ulterior transmis ambasadei/ oficiului
consular unde a fost depusă cererea, de unde se preia documentul.



• 2. achitarea contravalorii blanchetei paşaportului. Contravaloarea blanchetei
pașaportului, în cuantum de 59 euro sau echivalentul în moneda locală, se
achită la misiunea diplomatică /oficiul consular la care se depune cererea de
eliberare a paşaportului simplu electronic.

• 3. depunerea unei cereri pentru obţinerea unui paşaport simplu electronic.
Formularul de cerere este tipărit de sistemul informatic şi va avea semnătura
olografă.



• 4. depunerea, împreună cu cererea de obţinere a paşaportului simplu electronic, următoarele
documente, în original:

• Documentele justificative originale sunt returnate titularilor acestora imediat după finalizarea
cererilor de eliberare a paşapoartelor, fără a fi reţinute în vederea unor procesări ulterioare:

• a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate,
aflate în termen de valabilitate, în original.

• Cartea de identitate provizorie poate fi acceptatã doar dacã este însoţitã de certificatul de naştere,
în original.

• b) paşaportul anterior, dacă este cazul.

• c) în cazul declarării furtului paşaportului simplu, este necesară prezentarea unei dovezi eliberate
de poliţia statului de reşedinţă, însoţită de traducerea acestei dovezi, efectuată de către un
traducător autorizat (documentul se apostilează sau se supralegalizează de către misiune
diplomatică sau oficiu, după caz).

• d) în cazul distrugerii paşaportului simplu, trebuie prezentat documentul distrus sau deteriorat sau
fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă
identificarea documentului. Declaraţia de pierdere / distrugere se completează olograf pe
formularul tipizat tipărit din sistemul informatic de la consulat.



• Paşaportul simplu electronic nu se eliberează în regim de urgenţă.

•

• Dacă cetățenii români nu au timp pentru a aștepta noul paşaport simplu electronic,se
poate solicita eliberarea imediată a unui titlu de călătorie cu care să se poată deplasa în
ţară unde se va putea obţine şi paşaportul simplu electronic.

•

• În cazul paşapoartelor pierdute sau furate, este necesară sesizarea autorităţilor locale
de poliţie şi obţinerea unei dovezi a reclamării pierderii sau furtului, care va fi
prezentată la ambasadă sau consulat odată cu depunerea cererii pentru noul paşaport.

• Pierderea paşaportului poate fi declarată şi la misiunea diplomatică sau oficiul consular,
însă furtul acestuia se declară numai la poliţia locală.

•



Eliberarea paşapoartelor simple electronice pentru minori în vârstă de peste 14
ani. Pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, paşaportul simplu electronic
este eliberat în următoarele condiţii:

• cu acordul ambilor părinţi,

• cu acordul părintelui supravieţuitor,

• cu acordul părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească
rămasă definitivă şi irevocabilă,

• după caz, cu acordul reprezentantului legal.



• Documente necesare:

• a) declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a
fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi
irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul cu
privire la eliberarea unui paşaport simplu electronic pentru minor;

• Declaraţiile pot fi autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate de
misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

• De asemenea, declaraţiile pot fi autentificate şi în faţa autorităţilor străine, cu
condiţia să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să
aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961. În
privinţa declaraţiilor autentificate de către autorităţile străine, acestea trebuie
prezentate în original şi însoţite de o traducere legalizată.



• b) cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen de
valabilitate, în original;

• Cartea de identitate provizorie este acceptată doar dacă este însoţită de certificatul
de naştere, în original.

• c) paşaportul anterior, dacă este cazul;

• d) actele de identitate valabile ale părinţilor, în original;

• e) certificatul de deces al părintelui/părinţilor, hotărârea judecătoarească de
încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox, în
cazul în care se prezintă doar declaraţia unuia dintre părinţi.

• În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi în privinţa acordului sau unul dintre
părinţi nu-şi poate exprima voinţa, paşaportul simplu electronic pentru minor se
eliberează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care
se pronunţă în condiţiile legii.



• III. Eliberarea paşapoartelor simple electronice pentru minori care nu au
împlinit vârsta de 14 ani:

• Nu mai există posibilitatea înscrierii minorului care nu a împlinit încă vârsta de
14 ani în paşapoartele părinţilor.

• Astfel, pentru minorii care nu au împlinit încă vârsta de 14 ani este necesară
obţinerea unui paşaport simplu electronic.

• Cetăţenii români care doresc să călătorească cu minori sub 14 ani sunt
obligaţi, conform legii, să solicite eliberarea unui paşaport şi pentru aceştia.



Pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, paşaportul simplu este
eliberat numai în următoarele condiţii:

• la cererea ambilor părinţi,

• la cererea părintelui supravieţuitor,

• la cererea părintelui căruia i- a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească
rămasă definitivă şi irevocabilă,

• după caz, la cererea reprezentantului legal.



• Documente necesare:

• a) cererile părinţilor;

• Cererile pot fi formulate de către unul dintre părinţi doar în cazul în care este
împuternicit de celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de
notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare
ale României. De asemenea, cererea poate fi formulată de unul dintre părinţi şi
atunci când există acordul scris al celuilalt părinte, autentificat în aceleaşi
condiţii.

• b)certificatul de naştere al minorului, în original;

• c) paşaportul anterior, dacă este cazul;

• d) actele de identitate ale părinţilor sau al reprezntantului legal, aflate în
termen de valabilitate, în original.



• Atunci când, din motive obiective niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta la

misiune/oficiu, cererile prevăzute mai sus pot fi formulate de o persoană

împuternicită de către părinţi prin procură specială, autentificată în ţară de notarul

public, iar în străinătate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale

Românei. Acest document se prezintă împreună cu minorul.

• În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi în privinţa acordului sau unul dintre

părinţi nu-şi poate exprima voinţa, paşaportul simplu electronic pentru minor se

eliberează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată,

care se pronunţă în condiţiile legii.



Legea română prevede prezenţa obligatorie la misiunile diplomatice/oficiile

consulare a minorilor. Prelevarea amprentelor digitale se face persoanelor cu vârsta

de peste 12 ani împliniţi la data depunerii cererii pentru eliberarea paşapoartelor

simple electronice.

Valabilitatea paşapoartelor simple electronice este următoarea:

• 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 12 ani;

• 5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani.



Atribuțiile misiunilor diplomatice/ oficiilor consulare în materia 
paşaportului simplu electronic pentru cetăţeni români cu domiciliul 

în străinătate (CRDS) http://www.mae.ro/node/1428

Pot beneficia de paşaport CRDS cetățenii români care au atribuit un Cod Numeric 
Personal şi dacă :

• au dobândit drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, au
prelungit succesiv dreptul de şedere , în decurs de un an, pe teritoriul statului
respectiv;

• au dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv în scopul reunificării
familiale cu o persoană care are domiciliul în statul respectiv;

• au dobândit drept de lungă şedere sau drept de şedere permanentă;

• au dobândit cetăţenia statului respectiv;

• au drept de muncă;

• sunt înscriși la o instituţie privată sau publică pentru studii sau formare profesională;

• sunt posesorii unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă
rezidenţa într-un stat membru UE sau al Spaţiului Economic European.

http://www.mae.ro/node/1428


Cererea pentru eliberarea paşaportului trebuie depusă personal.

Documente necesare:

• a) cererea de obţinere a paşaportului (furnizată de sistemul informatic la consulat);

• b) dovada achitării contravalorii blanchetei paşaportului;

• c) permisul de şedere original sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie
rezidentă de la autoritatea ţării de domiciliu sau orice alt document care atestă
dreptul de şedere legală (ex: certificat de rezidenţă eliberat de primăria locală,
paşaportul emis de autorităţile ţării de reşedinţă în cazul în care aveţi cetăţenia
acesteia, etc.) în original ;

• d) cartea de identitate emisă de autorităţile statului de reşedinţă în original –
permisul de conducere care menţionează domiciliul pentru statele care nu eliberează
străinilor cărţi de identitate sau certificat de rezidenţă emis de primăria locală;



• e) certificatul de naştere romanesc in original;

• f) certificatul de căsătorie romanesc in original (pentru cei căsătoriţi şi pentru 

cei văduvi);

• g) sentinţa de divorţ rămasă definitivă în original (pentru cei divorţaţi);

• h) certificatul deces romanesc al soţului/soţiei, in original (pentru cei văduvi);

• i) paşaportul vechi in original;

• j) buletinele sau cărţile de identitate româneşti in original.



• Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport de cetăţean român cu domiciliul în

străinătate - pentru minor:

• a) cererea de obţinere a paşaportului;

• b) dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului;

• c) permisul de şedere original al părinţilor/părintelui în care să fie inclus minorul ori

permis de şedere emis de autorităţile statului de reşedinţă având ca titular minorul sau

atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă de la autoritatea ţării de

domiciliu sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală (ex: certificat de

rezidenţă pe numele minorului eliberat de primăria locală, paşaportul emis de

autorităţile statului de reşedinţă dacă misnorul are cetăţenia acestuia, etc.) în original.



• d) cartea de identitate emisă de autorităţile statului de reşedinţă în original – dacă este cazul în
funcţie de vârstă sau certificat de rezidenţă emis de primăria locală;

• e) certificatul de naştere românesc în original;

• f) certificatul de căsătorie românesc în original al părinţilor;

• g) sentinţa de divorţ rămasă definitiva in original (in cazul părinţilor divorţaţi), din care sa
rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat minorul;

• h) Hotărârea judecătorească rămasă definitivă prin care se încredinţează minorul
reprezentantului său legal care face cererea de eliberarea a paşaportului (pentru minorii sub 14
ani) sau care îşi exprimă acordul sub forma declaraţiei legalizate;

• i) certificatul de deces românesc al părintelui, în original ( în cazul în care un părinte este
decedat);

• j) paşapoartele părinţilor in original / pentru spaţiul UE cărţile de identitate în original;

• k) declaraţia de acord a părinţilor / părintelui / tutore lui / reprezentantului legal, după caz.



• Paşaportul simplu CRDS (pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate)
poate fi:

 electronic sau

temporar.

• Paşaportul temporar are perioada de valabilitate de 1 an iar paşaportul simplu
electronic este valabil 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 12 ani şi 5
ani pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani.



Atribuțiile misiunilor diplomatice/ oficiilor consulare
în materia paşaportului simplu temporar

http://www.mae.ro/node/1425

• Paşaportul simplu temporar este documentul de călătorie care se eliberează
cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în
una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, iar
în perioada imediat următoare au nevoie urgentă demonstrată de un paşaport
valabil.

• Acest document este eliberat cetăţenilor români atât de autorităţile competente
din ţară, cât şi de către misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României din
străinătate.

• Valabilitatea paşaportului simplu temporar este de 1 (un) an, indiferent de vârsta
titularului şi nu poate fi prelungită.

• Pentru eliberarea unui paşaport temporar pentru cetăţenii români cu domiciliul în
străinătate sunt necesare documentele enumerate pentru Paşaportul simplu
electronic cu domiciliul în străinătate (CRDS).

http://www.mae.ro/node/1425


• Paşaportul simplu temporar se eliberează în următoarele situaţii:

• pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară
în scris că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui
stat.

• pentru persoanele care declară că nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu
electronic. În acest caz trebuie prezentat un document din care să rezulte necesitatea şi urgenţa eliberării
paşaportului simplu temporar.

• în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de
beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o
ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;

• când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a
epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele
nu mai este posibilă;

• când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie
să călătorească de urgenţă în străinătate;

• când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale
sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există
timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte prevăzut la art. 17 din Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare. În
aceste situaţii, autorităţile care eliberează paşaportul simplu temporar au obligaţia de a informa celălalt
părinte, concomitent sau de îndată ce este posibil.



Atribuțiile misiunilor diplomatice/ oficiilor 
consulare în materia titlului de călătorie

http://www.mae.ro/node/1426

• În cazul în care paşaportul cetățenilor români a expirat sau aceștia nu mai au
paşaport ori alt document de călătorie, se poate solicita ambasadelor şi
consulatelor României eliberarea unui titlu de calatorie.

• Titlul de călătorie foloseşte EXCLUSIV pentru întoarcerea în România.

• Valabilitatea titlului de călătorie nu poate depăşi 30 de zile.

• La depunerea cererilor pentru eliberarea unui paşaport simplu, solicitanţii
trebuie să predea titlul de călătorie expirat.

• Pentru a putea calatori din nou in strainatate este necesar ca, in perioada
sederii in Romania, sa fie întreprinse demersurile necesare pentru obtinerea
unui nou pasaport simplu electronic.

http://www.mae.ro/node/1426


• Documente necesare:

• a) cererea completată şi semnată de solicitant;

• b) paşaportul anterior, dacă acesta există.

• Daca paşaportul anterior a fost pierdut sau furat, trebuie depuse, în original:

• a) atestatul poliţiei eliberat în urma declaraţiei de pierdere sau furt;

• b) declaraţia privind împrejurările pierderii paşaportului.

• c) un document de identitate, cu fotografie, eliberat de autorităţile române (buletin de
identitate, carte de identitate, permis de conducere auto, livret militar)-original si
copie xerox.

• În cazul în care nu se posedă un document românesc de identitate este necesară
identificarea dumneavoastră în România. Operaţiunile de identificare se efectuează de
către ambasadă sau consulat.



Titluri de calatorie pentru copii născuţi în străinătate

• Copiii născuţi în străinătate, care au cel puţin un părinte cetăţean român, sunt
cetăţeni români.

• Pentru a se deplasa in Romania, misiunile diplomatice şi oficiile consulare
eliberează, la cererea părinţilor, un titlu de călătorie; în acest sens se vor
prezenta la sediul ambasadei/consulatului ambii părinţi (daca ambii sunt trecuţi
în actul/certificatul de naştere al copilului), cu urmatoarele documente:

• a) paşapoartele / cărţile de identitate româneşti ale părinţilor;

• b) certificatul de nastere al copilului, eliberat de autorităţile străine şi in care
sunt inscrişi părinţii.

• Nu sunt valabile certificatele de naştere în care nu au fost trecuţi părinţii.



• In cazul în care numai unul dintre părinţi este cetăţean român, acesta se poate prezenta singur la

ambasada/consulat, prezentand pe lângă documentele menţionate mai sus, declaraţia

autentificată la autorităţile locale a celuilalt parinte privind acordul acestuia pentru eliberarea

titlului de călătorie in Romania, apostilată/legalizată conform practicii locale.

• Documentul eliberat în condiţiile de mai sus este valabil numai pentru o călătorie in Romania. In

vederea reîntoarcerii în străinătate, va trebui transcrisă naşterea copilului in Romania şi obţinerea

unui certificat de nastere românesc, pe baza căruia va fi eliberat paşaportul cu care va putea iesi

din ţară.

• Înscrierea naşterii copilului în registrele de stare civilă româneşti se poate realiza şi la ambasadele

şi consulatele României, cu eliberarea certificatului de naştere aferent.

•



TEMĂ PENTRU REFERAT

Condiții și particularități privind eliberarea documentelor de călătorie
și identitate în cazul a 2 ambasade ale României (având sediul – stat membru
al Uniunii Europene, respectiv, sediul - stat terț)
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