
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE CA URMARE A 

SCHIMBĂRII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA 

 

CERERE TIP (de la ghişeul de lucru cu publicul); 

PAŞAPORTUL ROMÂNESC valabil sau expirat ori CERTIFICATUL 

CONSTATATOR PRIVIND DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE – 

original şi copie; 

ACTUL DE IDENTITATE ŞI/SAU PAŞAPORTUL ELIBERAT DE 

AUTORITĂŢILE STRĂINE – original şi 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 își schimbă domiciliul 

împreună cu solicitantul actului de identitate – original; 

DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT - original şi copie; 

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

cărţii de identitate; 

 În situația în care numai unul dintre părinți își schimbă domiciliul, împreună 

cu copiii minori, este necesară prezentarea traducerii legalizate a hotărârii 

judecătorești definitive/irevocabile prin care copiii au fost încredințați părintelui 

care își schimbă domiciliul în România sau consimțământul celuilalt părinte, dat în 

fața personalului consular de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale 

României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, 

declarația privind consimțământul va fi prezentată tradusă și legalizată. 

 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. 


