
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU            
ELECTRONIC ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE: 
 
- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dup  caz, buletinul de identitate, 
aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoțita de 
certificatul de naștere, în original.  
- pașaportul anterior, daca acesta exista.  
- dovada achitare taxe.  
 
NOT :  
- documentele se depun personal, de c tre solicitanți;  
- cererea se emite automat, la ghișeu, odat  cu depunerea documentelor;  
- la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale si imaginea faciala (sunt 
exceptate de la obligația de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care 
prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibila, caz în care este necesara prezentarea 
documentelor emise sau avizate de autorit țile medicale române, din care sa rezulte motivele 
si perioada pentru care este imposibila prelevarea amprentelor); 
- termenul de soluționare a cererii nu poate dep și 30 de zile lucr toare; 
- termenul de valabilitate al pașaportului simplu electronic este de 5 ani. 
 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU 
ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 
ANI: 
 
- certificatul de naștere al minorului, în original; 
- document(e) de identitate ale p rinților sau al unuia dintre p rinți, al reprezentantului legal 
sau, dup  caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original; 
- pașaportul anterior al minorului, daca acesta exista. 
- la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie; 
- documentele se depun de c tre p rinți/p rinte/reprezentant legal/persoana împuternicita; 
- cererea se emite automat, la ghișeu, odat  cu depunerea documentelor; 
- la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale si imaginea faciala (minorii 
cu vârsta sub 12 ani sunt exceptați de la obligația de furnizare a impresiunilor digitale); 
- termenul de valabilitate al pașaportului simplu electronic pentru aceasta categorie de minori 
este de 5 ani, iar pentru minorii care nu au împlinit 12 ani, valabilitatea este de 3 ani); 
-dovada achitare taxe. 
 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PA APORTULUI SIMPLU 
ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI: 
 
- cartea de identitate sau, dup  caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în 
termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de 
identitate model nou (f r  prenumele p rinților) trebuie însoțite de certificatul de naștere, în 
original; 
- declarații de acord ale p rinților/p rintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii c s toriți 
în condițiile legii, nu mai sunt necesare aceste declarații); Atunci când declarațiile de acord se 
dau la ghișeu, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale p rinților, al unuia 
dintre p rinți sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original; 
 



- document(e) de identitate ale p rinților sau al unuia dintre p rinți, al reprezentantului legal 
sau, dup  caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original. 
- dovada achitare taxe. 
 
NOT : 
- documentele se depun personal de c tre minor, prezenta acestuia la ghișeu fiind obligatorie; 
- cererea se emite automat, la ghișeu, odat  cu depunerea documentelor; 
- la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale si imaginea faciala (sunt 
exceptate de la obligația de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care 
prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibila, caz în care este necesara prezentarea 
documentelor emise sau avizate de autorit țile medicale române, din care sa rezulte motivele 
si perioada pentru care este imposibila prelevarea amprentelor); 
- termenul de valabilitate al pașaportului simplu electronic pentru aceasta categorie de minori 
este de 5 ani; 
-pa aportul simplu electronic poate fi livrat la domiciliul sau re edință  solicitantului 
contra sumei de - 7,98 lei, care va fi achitata reprezentantului firmei de curierat in 
momentul primirii documentului.  
 
 

II. PA APORTUL SIMPLU TEMPORAR 
 
 
Pașaportul simplu temporar se elibereaz  cet țenilor români care îndeplinesc condițiile 
prev zute de lege si nu se afla în una dintre situațiile de suspendare a dreptului de a calatori în 
str in tate, în termen de cel mult 3 zile lucr toare, în urm toarele situații: 
1) pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui pașaport simplu 
electronic; 
2) în cazul în care titularul declara în scris ca urmeaz  sa c l toreasc  în state între care exista 
stare de beligeranta ori conflict diplomatic si are aplicata în pașaportul simplu sau în 
pașaportul simplu electronic o stampila ori o viza eliberata de statul cu care tara în care 
c l torește se afla în conflict; 
3) când titularul deține pașaport simplu sau pașaport simplu electronic care conține vize 
valabile, dar ca urmare a epuiz rii filelor destinate aplic rii acestora c l toria în acel stat sau 
în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibila; 
4) când titularul a depus pașaportul simplu sau pașaportul simplu electronic pentru obținerea 
unor vize si trebuie sa c l toreasc  de urgenta în str in tate; 
5) când minorul urmeaz  sa se deplaseze în str in tate pentru studii ori pentru a participa la 
concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical f r  de care viața ori s n tatea îi 
este pusa în pericol si nu exista timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt p rinte; 
6) pentru cet țenii români aflați în str in tate care nu mai poseda documente de c l torie 
valabile si care declara ca este necesar sa își continue c l toria în str in tate sau sa își 
reglementeze șederea pe teritoriul unui stat. 
 
Pentru eliberarea pașaportului simplu temporar: 
- se percepe suplimentar un tarif de 100 lei sau, în str in tate, suma stabilita potrivit Legii nr. 
198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la 
misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în str in tate, cu modific rile si 
complet rile ulterioare. 
- nu se preiau impresiuni digitale. 



 
 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PA APORTULUI SIMPLU 
TEMPORAR ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE: 
 
- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dup  caz, buletinul de identitate, 
aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoțita de 
certificatul de naștere, în original; 
- pașaportul anterior, daca acesta exista. 
- dovad  achitare taxe.  
 
NOT : 
- cererea se emite automat, la ghișeu, odat  cu depunerea documentelor; 
- termenul de soluționare a cererii este de cel mult 3 zile lucr toare; 
- termenul de valabilitate al pașaportului simplu temporar este de 12 luni. 
 
 DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PA APORTULUI SIMPLU 
TEMPORAR ÎN CAZUL MINORILOR CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 
ANI: 
 
- certificatul de naștere al minorului, în original; 
- document(e) de identitate ale p rinților sau al unuia dintre p rinți, al reprezentantului legal 
sau, dup  caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original; 
- pașaportul anterior al minorului, daca acesta exista. 
- dovada achitare taxe.  
 
NOT : 
 
- documentele se depun de c tre p rinți/p rinte/reprezentant legal/persoana împuternicita; 
- cererea se emite automat, la ghișeu, odat   cu depunerea documentelor; 
- termenul de soluționare a cererii este de cel mult 3 zile lucr toare; 
- când minorul nu este prezent la depunerea cererii, p rinții vor atașa si doua fotografii color 
identice ale acestuia, de dimensiune 3,5 x 4,5 cm; 
- termenul de valabilitate al pașaportului simplu temporar pentru minori este de 12 luni; 
 
 DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PA APORTULUI SIMPLU 
TEMPORAR ÎN CAZUL MINORILOR CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI: 
 
- cartea de identitate sau, dup  caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în 
termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de 
identitate model nou (f r  prenumele p rinților) trebuie însoțite de certificatul de naștere, în 
original; 
- declarații de acord ale p rinților/p rintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii c s toriți 
în condițiile legii, nu mai sunt necesare aceste declarații); Atunci când declarațiile de acord se 
dau la ghișeu, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale p rinților, al unuia 
dintre p rinți sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original; 
- document(e) de identitate ale p rinților sau al unuia dintre p rinți, al reprezentantului legal 
sau, dup  caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original; 
- pașaportul anterior al minorului, daca acesta exista.- dovada achitare taxe.  



 ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PA APORTULUI SIMPLU 
CU MENTIONAREA TARII DE DOMICILIU 
 
- pașaportul anterior (daca este cazul); 
- dovada achit rii taxelor si tarifelor de emitere a pașaportului ( pe C.N.P.- ul titularului ). 
- certificate de stare civila, în original. 
- documente eliberate de autorit țile statului de domiciliu, în original, împreuna cu traducerea 
în limba româna, dup  caz, din care sa rezulte una dintre urm toarele situații : 
1) a dobândit un drept de ședere pentru o perioada de cel puțin un an, sau, dup  caz, i s-a 
prelungit succesiv dreptul de ședere în decurs de un an pe teritoriul statului respectiv ; 
2) a dobândit un drept de ședere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunirii familiale cu 
o persoana care domiciliaz   pe teritoriul acelui stat ; 
3) a dobândit un drept de lunga ședere sau, dup  caz, un drept de ședere permanenta pe 
teritoriul statului respectiv ; 
4) a dobândit cet țenia statului respectiv ; 
5) a dobândit un drept de munca ori este înscris într-o instituție privata sau publica cu scopul 
principal de a urma studii, inclusiv de formare profesionala ; 
6) a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atesta rezidenta într-un stat 
membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ; 
- acte de stare civila (certificat de naștere, c s torie) transcrise în registrele de stare civila 
române, pentru cele emise în str in tate ; 
- numai în cazul cererilor de eliberare a pașaportului simplu temporar pentru minorii care nu 
au împlinit vârsta de 14 ani, daca titularul nu este prezent, doua fotografii color identice, 
având dimensiunea de 3,5 x 4,5 cm. 
 


