
 
 
 
 

PAŞAPORT  
CU  MENŢIONAREA  STATULUI  DE  DOMICILIU 

 
 

  Cererile pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de 
domiciliu trebuie însoţite de următoarele documente: 
         a) paşaportul anterior, dacă acesta există; 
         b) dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, completate pe numele titularului; 
         c) certificatele de stare civilă, în original si fotocopie; 
         d) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm; 
         e) documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original şi fotocopie, împreună cu traducerea în limba 
românã, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situaţii: 
                1) - a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul 
de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv; 
                2) - a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care 
domiciliază pe teritoriul acelui stat; 
                3) - a dobândit un drept de lungã şedere sau, dupã caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv; 
                4) - a dobândit şi cetăţenia statului respectiv; 
                5) - a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma 
studii, inclusiv de formare profesională; 
                6) - a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii 
Europene sau al Spaţiului Economic European. 
          NOTĂ: 
  - În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele prezentate şi cele solicitate a 
fi înscrise în pasaportul simplu electronic sau pasaportul simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu, ca urmare a 
schimbării numelui sau prenumelui intervenite în străinãtate, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea menţiunii 
privitoare la această schimbare pe actul de stare civilă, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare 
civilă cu modificările şi completările ulterioare;  
  - Domiciliul cetăţeanului român minor se stabileşte de drept, în condiţiile legii, în statul în care au domiciliul 
ambii părinţi, părintele supravieţuitor, părintele căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi 
irevocabilă ori reprezentantul legal. În situaţia în care părinţii nu au acelaşi domiciliu, domiciliul minorului este cel stabilit de 
comun acord de aceştia sau, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi, de instanţa de judecată. 
 


