
1. CEREREA (ANEXA11)http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-
source/librarie-documente-spclep/formulare/anexa11.pdf?sfvrsn=2;

se completează de minor şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la 
ghişeu de către minor şi de către părinte sau de reprezentantul său legal; 

2. CERTIFICATUL DE NAŞTERE cu care se face dovada cetăţeniei române,
original şi copie; nu se acceptă copie legalizată; în cazul în care naşterea a
fost înregistrată la autorităţile locale din străinătate se va prezenta certificatul
de naştere emis ca urmare a transcrierii la Starea Civilă din România, sau ca
urmare a înscrierii la Ambasada / Consulatul României din străinătate;

3. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE al părinţilor  sau, după caz, HOTĂRÂREA
JUDECĂTOREASCĂ, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt
divorţaţi, original şi copie; în cazul divorţului pronunţat în străinătate prin care
se dispune cu privire la încredinţarea minorului, hotărârea judecătorească
trebuie să fie în prealabil recunoscută de către tribunalul competent din
România; în acest caz se vor prezenta: hotărârea judecătorească pronunţată
în străinătate, în copie simplă şi original, traducerea legalizată şi hotărârea
prin care a fost recunoscut divorţul (exequator), definitivă, CERTIFICAT DE
DIVORŢ ÎNSOŢIT DE C ONVENŢIE privind stabilirea domiciliului și
încredințarea minorului / HOTĂRÂREA DE PLASAMENT FAMILIAL (original
şi fotocopie);

4. ACTUL  DE IDENTITATE al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului  său
legal;

5. DOVADA achitării taxei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate -
chitanţa;

6. DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, ORIGINAL ŞI COPIE - pentru detalii
vezi secţiunea dovadă adresă domiciliu.

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta 
actul de proprietate(fotocopie şi original). 
Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de 
evidenţă a      persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată 
la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din 
străinătate sau în prezenţa poliţistului de siguranţă publică.  

NOTĂ 
Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el 
locuieşte în mod statornic. 

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA 
VÂRSTEI DE 14 ANI  

http://programaridlepct.primaria-constanta.ro/source/1_dovada.pdf


Cererea pentru eliberarea actului de identitate a minorului nu poate fi 
completată cu o altă adresă de domiciliu, decât adresa de domiciliu a 
părinţilor, sau a părintelui la care are domiciliul minorul, în condiţiile legii. 

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului 
de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în 
condiţiile legii. 

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre 
judecătorească/convenție unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt 
părinte, se solicită declaraţia consimţământ a părintelui căruia i-a fost 
încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al 
minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. 

Declaraţia de consimţământ poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului 
serviciului evidenţa persoane, iar în situaţia în care părintele nu se poate 
prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, 
după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află. 

La depunerea actelor minorul va fi însoţit obligatoriu de unul dintre 
părinţi sau, după caz, de către reprezentantul legal, de persoana desemnată 
din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de 
asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost incredinţat în plasament. 

OUG nr. 97/2005, Art. 12: 
(1) În termen de 15 zile de la împlinirea varstei de 14 ani, minorul are obligatia
să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea
actului de identitate;
(2) Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procură
specială.

CÂND SOLICITANTUL NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE 
NECESARE ELIBERĂRII CĂRŢII DE IDENTITATE SE VA ELIBERA O 

CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE. 

Prin "programare online" confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care 
sunt documentele necesare eliberării actului de identitate, deţineţi documentele 
necesare şi sunteţi de acord cu prevederile Regulamentului privind 
programarea online pentru depunerea cererii în vederea obţinerii actului de 
identitate. 




