ELIBERAREA PRIMEI CĂRȚI DE IDENTITATE (14 ANI)
*
Cadrul general
Procedura de eliberare a actului de identitate este reglementată atât de Ordonanta de urgenţă nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată în Monitorul Oficial nr. 641 din 20 iulie 2005, cât
și de Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români, aprobate prin Hotârârea nr. 1.375/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 851 din 17 octombrie 2006.
Prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de
identitate, aflate în termen de valabilitate.
Actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.
Începând cu vârsta de 14 ani, cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate.
În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei, cetăţenii români sunt obligaţi să solicite eliberarea actului de identitate.
Documente necesare
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana
desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost
încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite, în termenul prevăzut de lege, eliberarea cărţii de identitate, prezentând la ghişeul
serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor următoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea actului de identitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11 la norme, semnată de minor şi de una
dintre persoanele prevăzute mai sus;
b) certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;
c) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
d) documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
e) certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt
divorţaţi, original şi copie;
f) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
g) documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.
Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte,
se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.
Declaraţia prevăzută anterior poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau,
după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.
Minorii aflați în centre de ocrotire și protecție socială
Minorilor care la împlinirea vârstei de 14 ani se află internaţi în centre de ocrotire şi protecţie socială li se eliberează cărţi de identitate de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe a căror rază de competenţă teritorială funcţionează unităţile
respective, la solicitarea scrisă a administraţiei acestor instituţii.
În vederea eliberării actelor de identitate minorilor care la împlinirea vârstei de 14 ani se află internaţi în centre de ocrotire şi protecţie socială, personalul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor colaborează cu administraţia instituţiilor de ocrotire
şi protecţie socială, efectuează verificări în R.N.E.P. şi trimite invitaţii părinţilor minorului la adresa de domiciliu sau de reşedinţă la
care aceştia sunt înscrişi în componenta locală a R.N.E.P.
În situaţia în care părinţii minorului nu se prezintă, la solicitarea scrisă a serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, verificările privind identitatea şi adresa de domiciliu ale părinţilor sunt continuate, în teren, de unitatea de poliţie la care este arondat
imobilul de la adresa cu care aceştia sunt înscrişi în evidenţe.
În cazul în care din verificări rezultă faptul că părinţii minorului sunt necunoscuţi, dispăruţi sau nu pot fi identificaţi, în actul de identitate al minorului, la rubrica "Domiciliu", se înscrie adresa centrului de ocrotire şi protecţie socială.
Solicitarea eliberării primului act de identitate după împlinirea vârsteai de 18 ani
În situaţia în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani, sunt necesare documentele
prevăzute la art. 53 din norme, precum şi următoarele:
(i) declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a
actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
(ii) fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului, realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al acestuia;
(iii) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie.
Declaraţia prevăzută la pct. (i) se dă în prezenţa personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor care primeşte
cererea de eliberare a actului de identitate.
Persoanele care au dobândit/redobândit cetățenia română
Persoanele care au dobândit/redobândit cetăţenia română depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate la serviciul
public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuiesc, unde prezintă următoarele documente:
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a) certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate,
original şi două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă
dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi, pentru clarificarea cetăţeniei, către Ministerul Justiţiei;
b) certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de
14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie; în vederea obţinerii certificatelor de stare civilă
româneşti, se solicită transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a
Persoanelor al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
d) un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de
identitate străin, original şi copie;
e) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
f) documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini, pentru a fi
remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate
În situaţia în care persoana nu mai deţine permisul de şedere, i se solicită o declaraţie privind condiţiile în care a pierdut ori i-a fost
furat documentul, care se transmite structurii emitente a permisului.
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