
DETALII SUPLIMENTARE 

 

PRIVIND ELIBERAREA  PAŞAPORTULUI SIMPLU 

ELECTRONIC  
 

- Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice sunt acceptate numai dacã 

îndeplinesc urmãtoarele condiţii: 

a) au fost completate corespunzãtor, prin parcurgerea tuturor rubricilor; 

      b) datele înscrise corespund cu datele din documentele care însoţesc cererea; 

      c)  sunt însoţite de toate documentele corespunzãtoare cerute potrivit prezentelor norme 

metodologice; 

d)  preluarea imaginii faciale a fost posibilã, în cazul cererilor care privesc eliberarea 

paşaportului simplu electronic. 

 

- Actele de stare civilã ale cetãţenilor români eliberate de autoritãţi strãine trebuie sã fie înscrise 

sau transcrise în registrele de stare civilã române, potrivit legii. 

 

 - La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie sã aibã capul acoperit şi ochii închişi, iar 

expresia feţei acestuia trebuie sã reprezinte o stare comunã. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale 

se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza 

bãrbiei şi pânã la frunte, sã fie vizibilã în mod clar şi fãrã umbre de luminã. Ochelarii sunt acceptaţi 

NUMAI dacă sunt respectate, CUMULATIV, următoarele condiţii: lentilele nu sunt colorate, nu 

reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu au portiuni care să ascundă ochii. Rama ochelarilor nu 

trebuie să acopere nicio porţiune a ochilor. 

 



- În situaţia în care titularul este lipsit temporar de capacitatea de exerciţiu, reprezentanţii legali 

sau autorităţile medicale vor depune hotărîrea judecătorească de punere sub interdicţie (definitivă şi 

irevocabilă) însoţită de actul de desemnare sau, după caz, documentele medicale care atestă 

imposibilitatea depunerii personale a cererii de către titular, emise sau avizate de autorităţile 

medicale române 

 

- Impresiunile digitale se preiau sub forma unei amprente plane a degetului arãtãtor de la 

ambele mâini. În cazul în care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzãtoare şi/sau degetele 

arãtãtoare prezintã rãni, se preia amprenta planã, de bunã calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau 

mari ale solicitantului, dupã caz. În situaţia în care calitatea amprentelor de la aceste degete este 

necorespunzãtoare sau preluarea amprentelor este temporar imposibilã, solicitantului i se 

poate elibera un paşaport simplu temporar, în condiţiile legii. Atunci când preluarea amprentelor 

este temporar imposibilă din motive medicale, este necesară prezentarea documentelor emise sau 

avizate de autorităţile medicale române, din care să rezulte motivele şi perioada pentru care este 

imposibilă prelevarea amprentelor.  

 

   -  Impresiunile digitale şi imaginea facialã colectate în scopurile prevãzute la art. 4 alin. (3) din 

Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru 

elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de cãlãtorie 

emise de statele membre se includ în mediul de stocare electronicã a paşaportului simplu electronic 

şi se stocheazã în baza de date a Sistemului naţional informatic de evidenţã a paşapoartelor simple şi 

în bazele de date de producţie gestionate potrivit lit. c) din Hotãrârea Guvernului nr. 

1.319/2008 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional Unic de Personalizare a 

Paşapoartelor Electronice. Dupã personalizarea paşaportului simplu electronic şi transmiterea 

acestuia la organul competent sã îl elibereze, datele biometrice stocate în bazele de date de producţie 

se şterg prin procedurã automatã. Impresiunile digitale stocate în baza de date a Sistemului naţional 

informatic de evidenţã a paşapoartelor simple se şterg prin procedurã automatã imediat dupã 
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ridicarea paşaportului simplu electronic în condiţiile art. 14 sau, dacã nu a fost ridicat în astfel de 

condiţii, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programatã pentru eliberarea 

acestuia. 

 

- Paşapoartele simple electronice pentru eliberarea carora s-au depus cereri la punctul de lucru 

mobil Ianca se ridica de la aceasta locatie la data programata sau in urmatoarea zi de miercuri in care 

se desfasoara program de lucru cu publicul. Pasapoartele neridicate la aceste termene se pot ridica 

ulterior numai de la sediul  Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenţa Paşapoartelor 

Simple Braila.  

 

- Titularul poate solicita verificarea datelor înscrise în mediul de stocare electronicã inclus in 

pasaportul simplu electronic la sediul Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenţa 

Paşapoartelor Simple Braila, sens în care i se asigurã condiţiile corespunzãtoare de securitate şi 

confidenţialitate. 

 

-  Titularii paşapoartelor simple, paşapoartelor simple electronice şi ai paşapoartelor simple 

temporare au drept de acces, de intervenţie şi de opoziţie asupra prelucrãrilor de date cu caracter 

personal, în condiţiile prevãzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi 

completãrile ulterioare. 
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DETALII SUPLIMENTARE  

PRIVIND ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC,  ÎN 

CAZUL MINORILOR CARE  NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI 
 

(1) Cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu electronic pentru minorii care nu au 

împlinit vârsta de 14 ani se formuleazã, după caz, de cãtre: 

a) ambii pãrinţi; 

b) pãrintele împuternicit de celãlalt pãrinte printr-o procurã specialã ori care are acordul scris al 

celuilalt pãrinte; 

c) pãrintele cãruia i-a fost încredinţat minorul prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi 

irevocabilã; 

d) pãrintele în favoarea cãruia s-a pronunţat o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi 

irevocabilã, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt pãrinte; 

e) unul dintre pãrinţi, chiar dacã nu existã acordul celuilalt pãrinte, numai pentru situaţiile 

prevãzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din Legea 248/2005, respectiv când minorul urmeazã sã se 

deplaseze în strãinãtate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un 

tratament medical fãrã de care viaţa ori sãnãtatea îi este pusã în pericol şi nu existã timpul necesar 

pentru obţinerea acordului celuilalt pãrinte, prevãzut la art. 17 din lege. 

        f) pãrintele supravieţuitor; 

g) reprezentantul legal al minorului; 

h) persoana împuternicitã printr-o procurã specialã de persoanele prevãzute la lit. a), c), d), f) şi 

g). 

2) Cererile formulate de persoanele prevãzute la alin. (1) se depun însoţite, după caz, şi de 

urmãtoarele documente: 

a) certificat de naştere al minorului, în original; 



       b) document(e) de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi (in cazuri cum ar fi: doar un 

parinte este cunoscut, celalalt parinte este decedat, exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur 

parinte etc.), al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de 

valabilitate, în original; 

c) hotãrâre judecãtoreascã de încredinţare a minorului rãmasã definitivã şi irevocabilã, în 

original, numai pentru cererile formulate de persoanele prevãzute la alin. (1) lit. c) sau g) ori pentru 

cele formulate de persoana împuternicitã de cãtre acestea potrivit alin. (1) lit. h); 

d) hotãrâre judecãtoreascã prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt pãrinte, rãmasã 

definitivã şi irevocabilã, în original, numai pentru cererile formulate de pãrintele prevãzut la alin. (1) 

lit. d), ori pentru cele formulate de persoana împuternicitã de cãtre acesta potrivit alin. (1) lit. h); 

e) documente emise de instituţia care organizeazã studiile sau concursul, documente emise ori 

avizate de o autoritate administrativã românã cu competenţe în domeniu sau, dupã caz, documente 

emise ori avizate de o autoritate medicalã românã, din care sã rezulte perioada şi statul sau statele în 

care se vor desfãşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile 

formulate de pãrintele prevãzut la alin. (1) lit. e) ori pentru cele formulate de persoana împuternicitã 

de acesta potrivit alin. (1) lit. h), în original; 

       f) act de deces al pãrintelui, pentru cererile formulate de pãrintele supravieţuitor prevãzut la alin. 

(1) lit. f) ori pentru cele formulate de cãtre persoana împuternicitã de acesta potrivit alin. (1) lit. h), 

în original; 

g) procurã specialã sau declaraţie privind acordul celuilalt pãrinte, pentru cererile formulate de 

pãrintele prevãzut la alin. (1) lit. b), în original; 

h) procurã specialã, pentru cererile formulate de persoana împuternicitã potrivit alin. (1) lit. h), 

în original; 

i)  actul de desemnare a reprezentantului legal, NUMAI pentru cererile formulate de acesta, în 

cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se aflau sub ocrotirea părinţilor.  

j) dovada achitãrii taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, completate pe numele 

minorului, în original; 



k) paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã; 

3) Declaraţiile privind acordul de eliberare paşaportului simplu electronic şi a paşaportului 

simplu temporar pentru minor, date în alte condiţii decât la ghişeul serviciului,  precum şi procura 

specialã trebuie sã fie autentificate, în ţarã de notarul public, iar în strãinãtate de misiunile 

diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autoritãţile strãine. 

4) Hotãrârile judecãtoreşti pronunţate în strãinãtate trebuie sã îndeplineascã condiţiile prevãzute 

de lege pentru recunoaştere şi punere în executare. 

5) Declaraţiile şi procura specialã, prevãzute la pct 3), precum şi actele de stare civilã ale 

strãinilor şi ale cetãţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European 

emise de autoritãţile strãine, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii: 

 a) documentele eliberate de autoritãţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la 

suprimarea cerinţei supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la Haga la 5 octombrie 1961, la 

care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 aprobatã prin Legea nr. 52/2000 cu 

modificãrile ulterioare, se apostileazã; 

 b) documentele eliberate de autoritãţile statelor cu care România a încheiat tratate de 

asistenţã judiciarã sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altã formalitate, potrivit 

prevederilor cuprinse în tratatele respective; 

 c) documentele care nu se încadreazã în categoriile prevãzute la lit. a) şi b) se 

supralegalizeazã în condiţiile prevãzute de 62 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea 

raporturilor de drept internaţional privat. 

6) Declaraţiile prevãzute la alin. 3), precum şi documentele emise de instituţia strãinã care 

organizeazã studiile sau concursurile ori care urmeazã sã efectueze tratamentul medical trebuie sã fie 

însoţite de o traducere legalizatã. 
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DETALII SUPLIMENTARE  

 
PRIVIND ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC 

ÎN CAZUL MINORILOR CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI 
 

 I) Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu sau a paşaportului simplu electronic pentru 

minorii care au împlinit vârsta de 14 ani se formuleazã de aceştia numai cu acordul: 

 a)  ambilor pãrinţi; 

b) pãrintelui cãruia i-a fost încredinţat minorul prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi 

irevocabilã; 

c) pãrintelui în favoarea cãruia s-a pronunţat o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi 

irevocabilã, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt pãrinte; 

d) unui pãrinte, chiar dacã nu existã acordul celuilalt pãrinte, doar în situaţiile prevãzute la art. 

17^1 alin. (1) lit. e) din din Legea 248/2005, respectiv când minorul urmeazã sã se deplaseze în strãinãtate 

pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fãrã de 

care viaţa ori sãnãtatea îi este pusã în pericol şi nu existã timpul necesar pentru obţinerea acordului 

celuilalt pãrinte, prevãzut la art. 17 din lege; 

e) pãrintelui supravieţuitor; 

f) reprezentantului legal al minorului. 

II) Cererile formulate de persoanele prevãzute mai sus se depun însoţite de urmãtoarele documente: 

a) cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de 

valabilitate, în original . Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate având forma şi 

conţinutul stabilite potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de 

identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cãrţii de imobil, cu modificãrile ulterioare, 

trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original; 

b)    declaraţie, hotãrâre judecãtoreascã sau act de stare civilã, astfel: 
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 1. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor datã de ambii pãrinţi, în 

original, sau 

 2. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor datã de pãrintele sau 

reprezentantul legal cãruia i-a fost încredinţat minorul prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi 

irevocabilã, în original, însoţitã de hotãrârea instanţei, în original, sau 

 3. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor datã de un pãrinte, chiar 

dacã nu existã acordul celuilalt pãrinte, în original, însoţitã de documentele emise de instituţia care 

organizeazã studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativã românã cu 

competenţe în domeniu sau, dupã caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicalã românã, din 

care sã rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfãşura studiile, concursurile oficiale ori 

tratamentul medical, în original,  sau 

      4. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor datã de pãrintele 

supravieţuitor, în original, însoţitã de actul de deces al celuilalt pãrinte, în original, sau 

 5. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor datã de un pãrinte şi 

hotãrâre judecãtoreascã prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt pãrinte, rãmasã definitivã şi 

irevocabilã, în original, sau 

 6. actul de desemnare a reprezentantului legal;  
 7. certificat de cãsãtorie al minorului cãsãtorit în condiţiile legii, în original. 

c) dovada achitãrii taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului completatã pe numele minorului, în 

original; 

d) paşaportul anterior, dacã acesta existã. 

 

Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu electronic pot fi formulate şi de minorul cãsãtorit 

în condiţiile legii, fãrã a mai fi necesar acordul pãrinţilor sau al reprezentantului legal. 

 

 

 
 


