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ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: 
SCHIMBAREA DOMICILIULUI  DIN STRĂINĂTATE ÎN 

ROMÂNIA 
 

 

Documentele 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. 

2. Certificatul de naştere (original şi copie); 

3. Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului 

supravieţuitor (original şi copie); 

4. Certificatul / hotărârea judecătorească de divorţ definitivă / 

irevocabilă, (original şi copie); dacă cetăţeanul 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 solicitantul le are la data depunerii 

cererii pentru eliberarea actului de identitate;  

5. Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care 

îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate; 

6. Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei 

de domiciliu (original şi copie); extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 

de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;  

7. Paşaportul românesc, valabil sau expirat, cu menţionarea statului de 

domiciliu, în original şi copia filei conţinând date personale, sau certificatul de 

cetăţenie română (original şi copie); în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta 

paşaportul românesc în care este înscris domiciliul în străinătate ori certificatul de cetăţenie 

română, acesta va da o declaraţie în faţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor, din care să rezulte 

motivul pentru care nu le mai deţine. 

8. Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/ eliberate de către autorităţile 

străine (original şi copie); 

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

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă 

române sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din 

străinătate. 

Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă 

române solicită, înainte de a depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, 

transcrierea/înscrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate atât pentru ei, cât şi 

pentru copiii minori, în condiţiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, 

împreună cu copiii minori, este necesară prezentarea copiei, tradusă şi legalizată, a hotărârii judecătoreşti 

definitive/irevocabile prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România  

sau consimţământul celuilalt părinte, dat în faţa personalului consular de la misiunile diplomatice sau 

oficiile consulare ale României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, 

declaraţia privind consimţământul va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. 
 

La eliberarea actului de identitate, este necesar să prezinte paşaportul cu menţionarea ţării de 

domiciliu şi, după caz, paşapoartele copiilor declaraţi pe cerere, în vederea anulării conform procedurii 

legale. În situaţia în care solicitantul nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens. 
 

Temeiul legal:  O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 57 alin. (1) lit. b) 

– g) şi art 63 - 64 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 295/2021. 
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