
Eliberarea primei Cărți de Identitate la 

împlinirea vârstei de 14 ani 

 

        Eliberarea actului de identitate pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, în 

termenul prevăzut la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează pe baza următoarelor 

documente: 

a) certificatul de naştere, cu care se face dovada identităţii şi a cetăţeniei române, original şi 

copie; 

b) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu 

care se realizează şi dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetăţean străin, 

dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de şedere permanentă; 

c) certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul 

parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care 

părinţii sunt divorţaţi, original şi copie; 

d) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate. 

          Atunci când instanţa a hotărât ca locuinţa minorului să fie la unul dintre părinţi, iar 

minorul locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui 

la care instanţa a hotărât că are locuinţa, din care să rezulte că este de acord ca în actul de 

identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuieşte statornic. 

          Declaraţia prevăzută la alin. (6) poate fi dată la ghişeu, în faţa personalului S.P.C.E.P. ori, 

după caz, în condiţiile alin. (4), a celui consular, iar în situaţiile în care părintele nu se poate 

prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din 

statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autorităţile străine competente. În acest 

ultim caz, declaraţia va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. 

          În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea 

minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original şi copie, însoţită de 

traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie. 


