
Acte necesare pentru eliberarea unei cărŃi de identitate obligatorii, indiferent de motivul 
pentru care se aliberează 
 
1. cererea pentru eliberarea actului de identitate; 
2. certificatul de naştere al solicitantului şi ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani; 
3. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu; 
4. chitanŃa reprezentând contravaloarea cărtii de identitate, respectiv 7 lei, aceasta sumă fiind 
actualizată în funcŃie de rata inflaŃiei, cu avizul Consiliului ConcurenŃei; 
5. timbru fiscal în valoare de 4 lei sau documentul cu care face dovada achitării, în condiŃiile legii, 
a taxei extrajudiciare de timbru. (valoare ce se poate actualiza prin Hotărâre de Guvern). 
 
Pe lângă aceste documente, mai sus enumerate, mai sunt necesare şi alte documente, în funcŃie 
de motivul pentru care se solicită eliberarea cărŃii de identitate, precum şi de starea civilă a 
solicitantului, astfel: 
1. În cazul eliberării cărŃii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani 
- actul de identitate al unuia dintre părinŃi sau al reprezentantului legal; 
- certificatul de căsătorie al părinŃilor sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă şi 
irevocabilă prin care se stabileşte căruia dintre părinŃi îi este încredinŃat minorul, dacă părintii sunt 
divorŃaŃi. 
Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoŃit de unul dintre părinŃi sau, 
după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat 
aflat sub autoritatea serviciului public de asistenŃă socială sau de persoana căreia i-a fost 
încredinŃat în plasament. 
În situaŃia în care părinŃii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se 
semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiŃiile legii. 
Pentru minorul care, deşi a fost încredinŃat prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinŃi, 
locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraŃia de consimŃământ a părintelui căruia i-a 
fost încredinŃat din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie 
înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. 
În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 14 din O.U.G. nr. 97/2005, eliberarea primului act de 
identitate nu se poate face pe bază de procură specială. 
2. În cazul persoanelor căsătorite/ divorŃate/ văduve 
- certificatul de căsătorie/hotărârea de divorŃ definitivă şi irevocabilă/certificatul de deces al soŃului 
decedat. 
3. În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate 
- un document oficial cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităŃii. 


