PAŞAPORTUL SIMPLU TEMPORAR SE ELIBEREAZĂ
ÎN URMĂTOARELE SITUAŢII
1) - pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui pasaport simplu
electronic;
2) - în cazul în care titularul declarã în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de
beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o
ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
3) - când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar
ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au
emis vizele nu mai este posibilă;
4) - când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize
şi trebuie să călătorească de urgenţă în strãinătate;
5) - când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri
oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu
există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte, situaţii dovedite cu documente emise de
instituţiile abilitate;
6) - pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi
care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul
unui stat.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PAŞAPORTULTEMPORAR
PERSOANE MAJORE
a) - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în
termen de valabilitate, în original şi în fotocopie; cartea de identitate provizorie, trebuie însoţită de certificatul
de naştere, în original şi în fotocopie;
b) - chitanţa reprezentând taxa consulară = 32 lei, se achită la trezorerie;
c) - chitanta reprezentând costul paşaportului = 80 lei, se achită la C.E.C. Bank;
d) - chitanta reprezentând tariful suplimentar pentru eliberarea pasaportului în regim de urgenţă = 100
lei, se achită la trezorerie;
e) - pasaportul anterior, dacă acesta există.

NOTĂ:
- la depunerea documentelor este obligatorie prezenţa solicitantului;
- nu se completează cerere, aceasta se emite automat, la ghiseu, odată cu depunerea documentelor;
- nu se preiau impresiuni digitale.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PAŞAPORTUL TEMPORAR
MINORI CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI
a) - certificatul de naştere al minorului, în original şi în fotocopie;
b) prezenţa părinţilor sau a unuia dintre părinţi, a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei împuternicite şi
documentele de identitate ale acestora aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie;
c) - chitanta reprezentând taxa consulară = 32 lei, se achită la trezorerie;
d) - chitanta reprezentând costul paşaportului = 80 lei, se achită la C.E.C. Bank;
e) - chitanta reprezentând tariful suplimentar pentru eliberarea pasaportului în regim de urgenţă = 100 lei, se achită la
trezorerie;
f) - pasaportul anterior al minorului, dacã acesta există;
g) - după caz, unul din următoarele documente:
1) - hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă în cazul în care minorul a fost încredinţat unuia
dintre părinţi, în original şi în fotocopie;
2) - hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt
părinte, în original şi în fotocopie;
3) - actul de deces al unuia din părinţi, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele
formulate de persoana împuternicită, în original şi în fotocopie;
4) - procura specială sau declaraţia privind acordul celuilat părinte, în original, dată în ţară la notarul public, iar
în străinătate la ambasadele/consulatele României sau dată în faţa autorităţilor străine, apostilată potrivit Convenţiei de la
Haga sau supralegalizată şi tradusă de traducător autorizat;
5) - declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, chiar dacă nu există
acordul celuilalt părinte, în original, însoţită de documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul în
străinătate, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu, sau după caz,
documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada, respectiv statul/statele în care se
vor defăşura studiile, concursurile oficiale sau tratamentul medical, în original şi fotocopie.
NOTĂ:
- la depunerea documentelor este obligatorie prezenţa minorului;
- documentele se depun de catre parinti/parinte/reprezentant legal/persoana imputernicita;
- cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu depunerea documentelor;
- nu se preiau impresiunile digitale.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PAŞAPORTUL TEMPORAR
MINORI CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI
a) - cartea de identitate sau dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflată în termen de valabilitate, în
original şi în fotocopie; cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate model nou (fără prenumele părinţilor)
trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original şi în fotocopie;
b) - chitanţa reprezentând taxa consulară = 32 lei, se achită la trezorerie;
c) - chitanta reprezentând costul paşaportului = 80 lei, se achită la C.E.C. Bank;
d) - chitanta reprezentând tariful suplimentar pentru eliberarea pasaportului la urgenţă = 100 lei, se achită trezorerie;
e) - paşaportul anterior al minorului, dacã acesta există;
f) - unul din următoarele documente, după caz:
1) - declaratiile de acord ale părinţilor/părintelui/reprezentantului legal în original; atunci când declaraţiile de
acord se dau la ghişeu, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor sau după caz, al unuia dintre
părinţi ori al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate; pentru minorii căsatoriţi nu este necesar acordul
părinţilor;
2) - declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele sau reprezentantul legal
căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, în original, însoţită de hotărârea
instanţei, în original şi fotocopie;
3) - declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, chiar dacă nu există
acordul celuilalt părinte, în original, însoţită de documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul în
străinătate, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu, sau după caz,
documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada, respectiv statul/statele în care se
vor defăşura studiile, concursurile oficiale sau tratamentul medical, în original şi fotocopie;
4) - declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele supravieţuitor, în
original, însoţită de actul de deces al celuilalt părinte, în original şi fotocopie;
5) - declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte şi hotărârea
judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi în
fotocopie;
6) - certificatul de căsătorie al minorului căsătorit, în original şi fotocopie;

NOTĂ:
- la depunerea documentelor este obligatorie prezenţa minorului; nu se preiau impresiunile digitale
- cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu depunerea documentelor.

