
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE CA 

URMARE A DOBÂNDIRII CETĂȚENIEI ROMÂNE 
 

CERERE TIP (de la ghişeul de lucru cu publicul); 
CERTIFICATUL DE CETĂŢENIE ROMÂNĂ – original şi 2 copii; 

În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în 

certificatul care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia 

sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Autoritatea Naţională pentru 

Cetăţenie; 

PERMIS DE ȘEDERE – original și copie; 

CERTIFICAT DE NAŞTERE – original şi copie; 

CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE sau CERTIFICAT/HOTĂRÂRE 

JUDECĂTOREASCĂ DE DIVORŢ (definitiv/irevocabil) – original şi 

copie; 

CERTIFICAT DE NAŞTERE a copiilor sub 14 ani care dobândesc cetăţenia 

română împreună cu părinţii – original şi copie; 

DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT – original şi copie; 

DOCUMENT CU FOTOGRAFIE (ex. pașaport, permis de conducere, act de 

identitate străin, oi permis de ședere) – original și copie; 

CHITANŢĂ DE 7 RON pe loc numerar sau online pe ghiseul.ro – 

contravaloarea cărţii de identitate; 

 Certificatele de stare civilă trebuie să fie eliberate de autorităţile române. 

 La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul 

de şedere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru a fi remis 

structurii emitente. 

 În cazul în care solicitantul cărţii de identitate nu este proprietarul 

spaţiului de locuit se prezintă însoțit de proprietar care să aibă asupra sa actul 

de identitate. În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația 

poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al 

României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, 

pentru mediu rural. 

 Dovada spațiului de locuit se poate face cu unul dintre următoarele 

documente: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de 

schimb de locuințe, contract de partaj voluntar, contract de întreținere, 

certificat de moștenitor, extras de carte funciară cu adresa imobilului, emis cu 

cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii, titlu de proprietate, adeverință 

emisă de primărie (din mediul rural) etc. 


