
Notă: 
     ● La S.P.C.L.E.P. Oneşti, B-dul Oituz nr. 17 Corpul C, se depun doar Cererile pentru eliberarea  
         paşapoartelor simple  electronice; 
   ● Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare(valabilitate 1 an) și cererile pentru eliberarea 
pașapoartelor simple temporare/electronice cu mențiunea statului de domiciliu, se depun la S.P.C.E.E.P.S. Bacău, sau 
la orice alt S.P.C.E.E.P.S. din municipiile reşedinţă de judeţ din ţară. 

 
 

1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PAŞAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC 

- PERSOANE MAJORE -  
 
 

 a) - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, sau după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de 
valabilitate, în original; cartea de identitate provizorie, trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;  
 b)  - chitanţa, factura sau extras de cont cu ştampila si semnătura băncii în cazul plăţii online, reprezentând costul 
pașaportului: 258  lei, achitați la Trezorerie, Poşta Română, respectiv la Bănci;  

c) - paşaportul anterior, dacă acesta există. 
 
 
         NOTĂ: 
  - la depunerea documentelor este obligatorie prezenţa solicitantului; 
  - la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la 
obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PAŞAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC   

- MINORI CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 12 ANI -  
 
 

  a) - certificatul de naştere al minorului, în original; 
          b) -documentele de identitate ale părinţilor, aflate în termen de valabilitate, în original; este obligatorie prezenţa părinţilor sau 
după caz, a unuia dintre părinţi, a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite; 
 c) - chitanţa, factura sau extras de cont cu ştampila si semnătura băncii în cazul plăţii online, reprezentând costul  pașaportului: 
234 lei, achitați la Trezorerie, Poşta Română, respectiv la  Bănci;  
 d) - paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există; 
 e) - după caz, unul din următoarele documente: 
  1) - procura specială sau declaraţia privind acordul celuilat părinte, părinţilor, după caz, 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; 
  2) - hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă în cazul în care minorul a fost încredinţat unuia dintre 
părinţi, în original; 
  3) - hotărârea judecătorească ramasă definitivă şi irevocabilă prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, în 
original; 
  4) - actul de deces pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana 
împuternicită, în original; 
  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. 
         NOTĂ: 
  - la depunerea documentelor, prezenţa minorului este obligatorie; 
  - documentele se depun de către părinţi/părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită; 
  - minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptati de la obligaţia de prelevare a impresiunilor digitale. 

 

 
 
 



 
3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PAŞAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC 

- MINORI CARE  AU  ÎMPLINIT  VÂRSTA  DE  12 ANI - 
 

 a) - pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani: cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a 
minorului, aflată în termen de valabilitate, în original; 
 b) - certificatul de naştere, în original; 
           c) - chitanţa, factura sau extras de cont cu ştampila si semnătura băncii în cazul plăţii online, reprezentând costul  pașaportului : 
258  lei, achitați la Trezorerie, Poşta Română, respectiv la  Bănci;  
 d) - pasaportul anterior al minorului, dacă acesta există;                                             
 e) - 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; 
  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; 
  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; 
  5) - declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte şi hotărâre judecătorească prin 
care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original;  
  6) - certificatul de căsătorie al minorului căsătorit, în original şi fotocopie;      
 
        NOTĂ: 
     - la depunerea documentelor, prezenţa minorului este obligatorie; 
     - documentele se depun de către părinţi/părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită sau de minorul care a  
împlinit 14 ani, însoțit de reprezentatul său legal; 
     - la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială. 
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