Obţinerea paşaportului simplu electronic
I. Ce aveţi de făcut dacă aveţi nevoie de un nou paşaport simplu electronic ?
1. Să vă prezentaţi personal
· Trebuie să vă prezentaţi personal la misiunile diplomatice şi oficiile consulare
ale României în ţara în care vă aflaţi pentru a solicita obţinerea unui nou
paşaport.
· Prezenţa solicitantului este obligatorie deoarece sistemul de procesare a
paşaportului simplu electronic presupune preluarea electronică a fotografiei,
semnăturii şi amprentelor solicitantului.
ATENŢIE! 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 puteţi prelua documentul.
2. Să achitaţi taxele consulare şi contravaloarea blanchetei - TAXĂ
CONSULARĂ 100 EURO
· Taxele consulare şi contravaloarea blanchetei se achită la misiunea
diplomatică/ oficiul consular la care depuneţi cererea de eliberare a unui
paşaport simplu electronic. Ca dovadă a achitării acestora veţi primi o chitanţă.
3. Să depuneţi o cerere pentru obţinerea unui paşaport simplu electronic.
· Formularul de cerere este tipărit de sistemul informatic şi va avea semnătura
dumneavoastră olografă.
4. Să depuneţi, împreună cu cererea de obţinere a paşaportului simplu
electronic, documente prevăzute de lege în original:

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulți cu domiciliul în România
Pentru obtinerea unui pasaport simplu electronic pentru adulti trebuie sa
prezentati urmatoarele documente:
• 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 acceptată doar dacă este însoţită de
certificatul de naştere, în original;
• Paşaportul anterior, dacă este cazul;
• În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului simplu, este necesară
prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de
reşedinţă cu traducerea efectuată de un traducător autorizat de
Ministerul Justitiei din Romania a carui semnatura este autorizată de
cadre un notar public în România sau un consul de catrieră al României.

•

În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul
distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta.
In cazul schimbarii numelui, va trebui sa prezentati si sentinta de divort,
certificatul de casatorie sau documentul din care reiese respectiva
schimbare.

NOTA
SE RECOMANDA CA PERSOANA CAREIA I SE VA FACE PASAPORTUL
SA FIE IMBRACATA IN PARTEA SUPERIOARA A CORPULUI IN CULORI
INCHISE SI/SAU INTENSE, EVITANDU-SE CULORILE DESCHISE SAU
IMBRACAMINTEA IN CAROURI SAU CU DUNGI DE CULOARE DESCHISĂ
Paşaportul simplu electronic nu se eliberează în regim de urgenţă. Aşadar, nu
se percep taxe de urgenţă pentru eliberarea acestui tip de paşaport.
Dacă nu aveţi timp să aşteptaţi noul paşaport simplu electronic și nu sunteți în
posesia unei cărți de identitate românești care vă permite să călătoriți numai în
Uniunea Europeană și alte câteva state din Europa, puteţi solicita eliberarea
imediată a unui titlu de călătorie cu care vă puteţi deplasa în ţară unde veţi
obţine şi paşaportul simplu electronic.
Puteţi opta, de asemenea, pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar.
Obţinerea unui nou paşaport simplu electronic nu se poate face prin
împuternicirea unei alte persoane aflată în România.
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.
Menţionăm că pierderea paşaportului poate fi declarată şi la misiunea
diplomatică sau oficiul consular, însă furtul acestuia se declară numai la poliţia
locală.

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în România
A. Paşapoarte simple electronice pentru minorii sub 14 ani
Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu pentru minorul care nu a
împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinţi, de părintele
supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre
judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, de
reprezentantul legal;
Cererile pot fi formulate doar de către unul dintre părinţi atunci când este
împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară

de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile
consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în
aceleaşi condiţii;
Atunci când, din motive obiective, nici unul 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 misiunile diplomatice sau oficiile consulare
ale României, care se prezintă împreună cu minorul;
Documente necesare:
• certificatul romanesc de naştere al minorului, în original;
• paşaportul anterior, dacă este cazul;
• actele de identitate ale părinţilor sau a reprezentantului legal, aflate în
termen de valabilitate, în original;
• certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a
minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox, în
cazul în care se prezintă doar declaraţia unuia dintre părinţi;
• in cazul in care numele actuale ale parintilor nu coincid cu cele din
certificatul de nastere al minorului, va trebui sa prezentati si certificatul
de casatorie, sentinta de divort sau documentul din care reiese
respectiva schimbare
B. Paşapoarte simple electronice pentru minorii peste 14 ani
Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu pentru minorul in vârsta de
peste 14 ani se formulează de catre minor, in prezenta ambiilor 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;
Cererile pot fi formulate doar in prezenta unui singur părinte atunci când este
împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară
de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile
consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în
aceleaşi condiţii;
Atunci când, din motive obiective, nici unul dintre părinţi nu se poate prezenta la
misiune/oficiu, cererile prevăzute mai sus, pot fi formulate in prezenta unei
persoane împuternicită de către părinţi prin procură specială, autentificată în
ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile
consulare ale României, care se prezintă împreună cu minorul;
Documente necesare:

•

•
•

•

•

Cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen
de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie poate fi
acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;
Paşaportul anterior, dacă este cazul;
Declaraţia autentificata a 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
pentru minor;
Certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a
minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox, în
cazul în care se prezintă doar declaraţia unuia dintre părinţi;
Actele de identitate valabile ale părinţilor, în original.

NOTĂ
SE RECOMANDA CA MINORUL CAREIA I SE VA FACE PASAPORTUL SA
FIE IMBRACAT IN PARTEA SUPERIOARA IN CULORI INCHISE SI/SAU
INTENSE, EVITANDU-SE CULORILE DESCHISE SAU IMBRACAMINTEA IN
CAROURI SAU CU DUNGI DE CULOARE DESCHISĂ

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinatate
Puteţi beneficia de paşaport CRDS dacă sunteţi cetăţean român care are
atribuit un Cod Numeric Personal şi dacă :
· aţi dobândit drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după
caz, aveţi prelungit succesiv dreptul de şedere , în decurs de un an, pe teritoriul
statului respectiv;
· aţi dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv în scopul
reunificării familiale cu o persoană care are domiciliul în statul respectiv;
· aţi dobândit drept de lungă şedere sau drept de şedere permanentă;
· aţi dobândit cetăţenia statului respectiv;
· aveţi drept de muncă;
· sunteţi înscris la o instituţie privată sau publică pentru studii sau formare
profesională;
· sunteţi posesorul unui certificat de înregistrare ori al unui document care
atestă rezidenţa într-un stat membru UE sau al Spaţiului Economic European.
Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport C.R.D.S. pentru
adulţi:
• permisul de şedere original (certificado de residencia comunitaria) sau
atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă (certificado de
empadronamiento) sau orice alt document care atestă dreptul de şedere

•
•
•
•
•
•

legală în original, tradus la un traducator autorizat de Ministerul Justitiei
din Romania. Menţionăm că pentru posesorii de „tarjeta de residencia”
valabilă, nu este necesară traducerea acesteia;
certificatul de naştere romanesc, in original;
certificatul de căsătorie românesc, în original (pentru cei căsătoriţi şi
pentru cei văduvi);
sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original (pt. cei
divorţaţi);
certificatul deces romanesc al soţului/soţiei, in original (pt. cei văduvi);
paşaportul vechi, în original;
buletinele sau cărţile de identitate româneşti, în original (în cazul în care
se solicită pentru prima dată acest tip de pasaport);

În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului simplu, este necesară
prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă cu
traducerea efectuată de un traducător autorizat;
În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau
deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă
elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
NOTA
SE RECOMANDA CA PERSOANA CAREIA I SE VA FACE PASAPORTUL
SA FIE IMBRACATA IN PARTEA SUPERIOARA A CORPULUI IN CULORI
INCHISE SI/SAU INTENSE, EVITANDU-SE CULORILE DESCHISE SAU
IMBRACAMINTEA IN CAROURI SAU CU DUNGI DE CULOARE DESCHISĂ

Paşaportul simplu electronic pentru minori cu domiciliul în străinatate
Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport C.R.D.S. pentru
minori:
Un minor nu poate avea pasaport simplu electronic cu domiciliul in strainatate
(tip CRDS) fara ca, macar unul din parinti sa aiba domiciliul in strainatate.
În cazul minorilor, este obligatorie prezenta minorului si a ambilor parinti. Cu
toate acestea, în situaţii deosebite, cererile pot fi formulate şi în prezenta doar a
unui singur părinte, atunci când acesta este împuternicit de către celălalt părinte
prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de
misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există
acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

În cazul în care numele actuale ale parintilor nu coincid cu cele din certificatul
de nastere al minorului, va trebui sa prezentati acele documente (certificatul de
casatorie, sentinta de divort etc.) din care reiese respectiva schimbare.
Documente necesare:
• permisul de şedere original al părinţilor/părintelui 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, etc.) în original, tradus la un traducator autorizat de
Ministerul Justitiei din Romania;
• certificatul de naştere românesc în original;
• certificatul de căsătorie românesc în original al părinţilor;
• sentinţa de divorţ emisa de o autoritate judecatoreasca din Romania,
rămasă definitiva, in original (in cazul părinţilor divorţaţi), din care sa
rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat minorul;
• certificatul de deces românesc al părintelui, în original ( în cazul în care
un părinte este decedat);
• actele de identitate sau paşapoartele părinţilor in original
În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului simplu, este necesară
prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă cu
traducerea efectuată de un traducător autorizat;
În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau
deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă
elemente care să facă posibilă identificarea documentului;
NOTĂ
SE RECOMANDA CA MINORUL CAREIA I SE VA FACE PASAPORTUL SA
FIE IMBRACAT IN PARTEA SUPERIOARA IN CULORI INCHISE SI/SAU
INTENSE, EVITANDU-SE CULORILE DESCHISE SAU IMBRACAMINTEA IN
CAROURI SAU CU DUNGI DE CULOARE DESCHISĂ

