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Cum puteti obtine, in strainatate, «Documente
de calatorie»
Romania, ca stat membru al Uniunii Europene, a introdus in circulatie
pasapoarte electronice, care contin datele biometrice ale titularului (amprente
digitale si fotografia) Pasapoartele romanesti model 2001 nu se mai pot
prelungi. Valabilitatea pasaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii
cu varsta sub 6 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani.
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Reglementarile legale in vigoareNU permit depunerea cererilor pentru eliberarea pasapoartelor
prin mandatar cuprocura speciala sau prinposta, informeaza MAE.
Fiecare minor care circula in strainatate trebuie sa aiba propriul document de calatorie (pasaport
sau carte de identitate) – nu mai poate fi inclus in documentul de calatorie al parintilor.

DEPUNEREA CERERII:
Personal, in tara, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta
Pasapoartelor Simple din subordinea Institutiiilor Prefectului de pe raza judetului de
domiciliu

.
Personal, la Sectia consulara a Ambasadei Romaniei sau la Oficiile consulare si nu doriti
sa va deplasati in Romania.
Depunerea cererii se face fara programare, direct la sediul Sectiei Consulare .
Sectia consulara a Ambasadei Romaniei este competenta pentrupreluarea cererilor, datelor si
documentelor justificative ale solicitantilor pe care le transmite automat in Romania in sistem
electronic securizat.
Prezenta personalala Sectia consulara a solicitantilor pentru depunerea cererii este absolut
obligatorie intrucat este necesara preluarea datelor biometrice - fotografierea si preluarea
amprentelor digitale ale viitorilor titulari de pasapoarte, conform normelor legale in vigoare.
RECOMANDARE: pentru asigurarea unei bune calitati a fotografiei, va rugam sa evitati
imbracamintea de culoare deschisa
La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie sa aiba capul acoperit, ochii inchisi ori sa
poarte ochelari, iar expresia fetei acestuia trebuie sa reprezinte o stare comuna. Prin exceptie,
preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu conditia
ca fata titularului, de la baza barbiei si pana la frunte, sa fie vizibila in mod clar si fara umbre de
lumina.
Dupa depunerea cererii, pasapoartele vechi aflate in curs de valabilitate se returneaza
solicitantilor si pot fi folosite pana la ridicarea pasaportului nou.

ELIBERARE:
Pasapoartele electronice nu se elibereaza in regim de urgenta.Pasapoartele electronice
se confectioneaza in Romaniasi se trimit ulterior la Sectia consulara.
Eliberarea are loc la sediul Sectiei consulare, pe baza semnaturii titularului sau a unei
persoane imputernicite de titular prin procura autentica,prezentand chitanta, cartea de
identitate si pasaportul anterior.
In mod exceptional, la cererea scrisa a solicitantilor care locuiesc la distante foarte mari de
Paris, pasapoartele pot fi remise si prin posta sau serviciu de curierat rapid si securizat:
solicitantul va depune si un plic timbrat autoadresat -Formular cerere.
Este necesara prezentarea pasaportului vechi. Pasaportul vechi se anuleaza si se remite
titularului spre pastrare.

Pasaportul simplu electronic
Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate nu mai primesc cereri pentru
eliberarea pasapoartelor simple in formatul pus in circulatie in anul 2001, acestea fiind inlocuite
de pasapoartele simple electronice.
Va aflati temporar in strainatate (cu scopul de a studia, cu un contract de munca, in cadrul unui

program de cercetare, excursii, vizite, tratament medical sau alte scopuri cu durata limitata) si
pasaportul dumneavoastra a expirat, l-ati pierdut sau a fost furat?
Atunci va puteti adresa misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei pentru a solicita
obtinerea unui nou pasaport.
I. Ce aveti de facut daca aveti nevoie de un nou pasaport simplu electronic ?
1. Sa va prezentati personal
Trebuie sa va prezentati personal la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei
in tara in care va aflati pentru a solicita obtinerea unui nou pasaport.
Prezenta solicitantului este obligatorie deoarece sistemul de procesare a pasaportului
simplu electronic presupune preluarea electronica a fotografiei, semnaturii si amprentelor
solicitantului.
ATENTIE! Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate nu confectioneaza
pasapoarte simple electronice.
Ambasadele si oficiile consulare ale Romaniei transmit datele solicitantului in Romania, Ministerul
Administratiei si Internelor, care le verifica, proceseaza si confectioneaza documentul. Acesta
este ulterior transmis ambasadei/ oficiului consular unde a fost depusa cererea, de unde puteti
prelua documentul.
2. Sa achitati taxele consulare si contravaloarea blanchetei.
Taxele consulare si contravaloarea blanchetei se achita la misiunea diplomatica/ oficiul
consular la care depuneti cererea de eliberare a unui pasaport simplu electronic. Ca
dovada a achitarii acestora veti primi o chitanta.
3. Sa depuneti o cerere pentru obtinerea unui pasaport simplu electronic.
Formularul de cerere este tiparit de sistemul informatic si va avea semnatura
dumneavoastra olografa.
4. Sa depuneti, impreuna cu cererea de obtinere a pasaportului simplu electronic,
urmatoarele documente, in original:
ATENTIE! Documentele necesare eliberarii pasaportului simplu electronic trebuie sa fie depuse in
original pentru a putea fi procesate in sistemul informatic. Documentele justificative originale sunt
returnate titularilor acestora imediat dupa finalizarea cererilor de eliberare a pasapoartelor, fara a
fi retinute in vederea unor procesari ulterioare:
a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate
in termen de valabilitate, in original.
Cartea de identitate provizorie poate fi acceptatã doar dacã este insotitã de certificatul de nastere,
in original.
b) pasaportul anterior, daca este cazul.

c) in cazul declararii furtului pasaportului simplu, este necesara prezentarea unei dovezi eliberate
de politia statului de resedinta, insotita de traducerea acestei dovezi, efectuata de catre un
traducator autorizza (documentul se apostileaza sau se supralegalizeaza de catre misiune
diplomatica sau oficiu, dupa caz).
d) in cazul distrugerii pasaportului simplu, trebuie sa prezentati documentul distrus sau deteriorat
sau fragmente din acesta, cu conditia ca acestea sa cuprinda elemente care sa faca posibila
identificarea documentului. Declaratia de pierdere / distruggere se completeaza olograf pe
formularul tipizat tiparit din sistemul informatic de la consulat.
ATENTIE! Pasaportul simplu electronic nu se elibereaza in regim de urgenta. Asadar, nu se
percep taxe de urgenta pentru eliberarea acestui tip de pasaport.
Daca nu aveti timp sa asteptati noul pasaport simplu electronic, puteti solicita eliberarea imediata
a unui titlu de calatorie cu care va puteti deplasa in tara unde veti obtine si pasaportul simplu
electronic.
Puteti opta, de asemenea, pentru eliberarea unui pasaport simplu temporar.
Obtinerea unui nou pasaport simplu electronic nu se poate face prin imputernicirea unei alte
persoane aflata in Romania.
in cazul pasapoartelor pierdute sau furate, este necesara sesizarea autoritatilor locale de politie
si obtinerea unei dovezi a reclamarii pierderii sau furtului, care va fi prezentata la ambasada sau
consulat odata cu depunerea cererii pentru noul pasaport.
Mentionam ca pierderea pasaportului poate fi declarata si la misiunea diplomatica sau oficiul
consular, insa furtul acestuia se declara numai la politia locala.
II. Eliberarea pasapoartelor simple electronice pentru minori in varsta de peste 14 ani:
Pentru minorii care au implinit varsta de 14 ani, pasaportul simplu electronic este eliberat in
urmatoarele conditii:
cu acordul ambilor parinti,
cu acordul parintelui supravietuitor,
cu acordul parintelui caruia i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa
definitiva si irevocabila,
dupa caz, cu acordul reprezentantului legal.
Documente necesare:
a) declaratia ambilor parinti, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i-a fost incredintat
minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, a
reprezentantului legal, care sa ateste acordul cu privire la eliberarea unui pasaport simplu
electronic pentru minor;
ATENTIE! Declaratiile pot fi autentificate in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile
diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.
De asemenea, declaratiile pot fi autentificate si in fata autoritatilor straine, cu conditia sa

indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila
conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961. in privinta declaratiilor autentificate de
catre autoritatile straine, acestea trebuie prezentate in original si insotite de o traducere legalizata.
b) cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate in termen de valabilitate, in
original;
ATENTIE! Cartea de identitate provizorie este acceptata doar daca este insotita de certificatul de
nastere, in original.
c) pasaportul anterior, daca este cazul;
d) actele de identitate valabile ale parintilor, in original;
e) certificatul de deces al parintelui/parintilor, hotararea judecatoareasca de incredintare a
minorului ramasa definitiva si irevocabila, in original si copie xerox, in cazul in care se prezinta
doar declaratia unuia dintre parinti.
in situatia in care exista neintelegeri intre parinti in privinta acordului sau unul dintre parinti nu-si
poate exprima vointa, pasaportul simplu electronic pentru minor se elibereaza numai dupa
solutionarea acestor situatii de catre instanta de judecata, care se pronunta in conditiile legii.
III. Eliberarea pasapoartelor simple electronice pentru minori care nu au implinit varsta de
14 ani:
Nu mai exista posibilitatea inscrierii minorului care nu a implinit inca varsta de 14 ani in
pasapoartele parintilor.
Astfel, pentru minorii care nu au implinit inca varsta de 14 ani este necesara obtinerea unui
pasaport simplu electronic.
Cetatenii romani care doresc sa calatoreasca cu minori sub 14 ani sunt obligati, conform legii, sa
solicite eliberarea unui pasaport si pentru acestia.
Pentru minorii care nu au implinit varsta de 14 ani, pasaportul simplu este eliberat numai in
urmatoarele conditii:
la cererea ambilor parinti,
la cererea parintelui supravietuitor,
la cererea parintelui caruia i- a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa
definitiva si irevocabila,
dupa caz, la cererea reprezentantului legal.
Documente necesare:
a) cererile parintilor;
ATENTIE! Cererile pot fi formulate de catre unul dintre parinti doar in cazul in care este
imputernicit de celalalt parinte prin procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in
strainatate de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

De asemenea, cererea poate fi formulata de unul dintre parinti si atunci cand exista acordul scris
al celuilalt parinte, autentificat in aceleasi conditii.
b)certificatul de nastere al minorului, in original;
c) pasaportul anterior, daca este cazul;
d) actele de identitate ale parintilor sau al reprezntantului legal, aflate in termen de valabilitate, in
original.
ATENTIE! Atunci cand, din motive obiective niciunul dintre parinti nu se poate prezenta la
misiune/oficiu, cererile prevazute mai sus pot fi formulate de o persoana imputernicita de catre
parinti prin procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de catre
misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romanei. Acest document se prezinta impreuna cu
minorul.
in situatia in care exista neintelegeri intre parinti in privinta acordului sau unul dintre parinti nu-si
poate exprima vointa, pasaportul simplu electronic pentru minor se elibereaza numai dupa
solutionarea acestor situatii de catre instanta de judecata, care se pronunta in conditiile legii.
ATENTIE!Legea romana prevedere prezenta obbligatorie in la misiunile diplomatice / oficiile
consulare si minorilor cu varste de peste 6 ani impliniti la data depunerii cererii pentru prelevarea
amprentelor digitale.
Valabilitatea pasapoartelor simple electronice este urmatoarea:
3 ani pentru copii care nu au implinit 6 ani;
5 ani pentru cei care au peste 6 ani.
ADRESA: http://crct.ro/nfef

