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ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE  

LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI 

     În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la 

ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul 

dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana 

desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public 

de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, 

pentru a solicita eliberarea actului de identitate. 

 

DOCUMENTE NECESARE: 

Actele se prezintă în ORIGINAL, nu se acceptă copii legalizate. 

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate - se va completa de către 

solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu de către minor şi de către părinte sau de 

reprezentantul său legal. 

2. Certificatul de naştere al minorului (original şi copie);  

3. Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului 

legal, original, document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu; 

în cazul în care părintele este cetăţean străin, dovada adresei de domiciliu se face 

cu permisul de şedere permanentă; 

4. Certificatul de căsătorie al părinţilor ori  hotărârea de divorţ 

(definitivă/irevocabilă) sau certificatul de divorţ însoţit de acordul parental 

în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, ori hotărârea de plasament familial  

(original şi copie); 

 În cazul în care părintele nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, 

dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de 

căsătorie cu menţiuni pe care acesta le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de 

identitate al minorului 

5. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 LEI) 

 

 

 
Temeiul legal:  art. 27, alin.(2) şi (4) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu art. 5 alin. (5) – (10) şi art. 52 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 

295/2021. 
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