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ELIBERAREA CĂRŢI DE IDENTITATE 

PROVIZORII  
CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN 

STRĂINĂTATE ŞI REŞEDINŢA ÎN ROMÂNIA 
 

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă 

recomandăm să citiţi: “Informaţii generale despre actul de identitate” şi 

informaţiile privind ,,Dovada adresei de domiciliu/ reşedinţă”. 

 

DOCUMENTE NECESARE: 
 

Cetăţenii români domiciliaţi în străinătate care locuiesc temporar în 

România şi doresc să intre în posesia unei cărţi de identitate provizorii şi a unei 

dovezi de reşedinţă se prezintă personal la S.P.C.E.P. pe raza căruia au reşedinţa, 

unde depun următoarele documente: 

 

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

solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu. 

2. Paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menţionarea ţării de 

domiciliu, în original, şi copia filelor conţinând datele personale şi domiciliul; 

3. Certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate/eliberat de 

oficiile de stare civilă române, original şi copie; 

4. Certificatul/ hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/ 

irevocabilă, după caz, în 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; în cazul modificărilor intervenite în 

străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de 

naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care 

solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;  

5. Dovada adresei de reşedinţă din România; 

6. 3  (trei) fotografii, mărimea 3/4  având la bază o bandă albă de 7 mm; 

7. Documentul cu care se face dovada achitării contravalorii cărţii de 

identitate provizorii (chitanţa), care se achită la sediul S.P.C.L.E.P. 

 

Temeiul legal : art. 20 din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

şi art. 72 - 73 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 295/2021. 
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