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ACTELE DE IDENTITATE, DOMICILIUL ŞI REŞEDINŢA 

CETĂŢENILOR ROMÂNI 
 

Actul de identitate este documentul care se eliberează, în condiţiile legii, cetăţeanului român 

începând cu vârsta de 14 ani şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a 

adresei de reşedinţă a titularului acestuia.  

Prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie 

şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. 

Dovada identităţii şi a cetăţeniei române în cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act 

de identitate se face cu certificatul de naştere al acestuia, iar dovada adresei de domiciliu se face cu 
actul de identitate al părintelui la care locuieşte statornic sau cu actul de identitate al reprezentantului 

său legal. 

Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor 

de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, în cazul 

persoanei fizice pusă sub interdicţie, a reprezentantului său legal.  

 Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, 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 sau de persoana căreia i-a fost încredinţat 

în plasament. 
 

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia să solicite 

serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea actului de identitate. 

Minorilor care la împlinirea vârstei de 14 ani se găsesc internaţi, în condiţiile legii, în centre 

specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenţă socială li se eliberează acte de 

identitate prin grija acestor servicii de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 

din raza teritorială de competenţă. 
 

Cartea de identitate se eliberează după cum urmează: 

a) prima carte de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani; 

b) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani, termenul de valabilitate a cărţii de 

identitate este de 4 ani; 
c) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani, termenul de valabilitate a cărţii de 

identitate este de 7 ani; 

d) cărţile de identitate eliberate după împlinirea vârstei de 25 de ani au termen de valabilitate 

de 10 ani. 

După împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează cu termen de 

valabilitate permanent. 
 

Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate 
în următoarele cazuri: 

a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate; 

b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul 

naşterii; 

c) în cazul schimbării domiciliului; 

d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării 

imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor; 

e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.; 

f) în cazul deteriorării actului de identitate; 
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g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; 

h) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; 

i) în cazul schimbării sexului; 

j) în cazul anulării; 

k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate. 
 

Cu cel puţin 15 zile şi cel mult 180 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a 

actului de identitate şi în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute mai sus, 

titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de 

evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate. 
 

Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri: 

a) când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de 

identitate; 

b) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. 

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de un an. 

Titularii actelor de identitate, precum şi autorităţile publice, sunt obligaţi să ia măsuri pentru a 

evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora. 

Furtul actului de identitate trebuie reclamat de către persoanele fizice şi autorităţile publice la 
unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs, în termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau 

distrugerea documentului, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de 

domiciliu sau reşedinţă. 

Persoana care a găsit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligată 

să îl depună ori să îl trimită, în 24 de ore, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la cel mai 

apropiat serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor. 

Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior găsit de titular, trebuie predat 

în termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor unde a fost declarat 

evenimentul. 
 

Domiciliul persoanei fizice este la adresa la care acesta declară că are locuinţa principală. 

Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic 

ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în 
plasament. 

Cetăţenii români au dreptul să-şi stabilească sau să-şi schimbe, în mod liber, domiciliul ori 

reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege. 

Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură 

reşedinţă. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în 

oricare dintre ele.  
 

 Reşedinţa este acolo unde persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de 

domiciliu. 

 Reşedinţa se înscrie în actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 

15 zile la adresa la care are locuinţa secundară.  

 Menţiunea de stabilire a reşedinţei se acordă pentru o perioadă de un an şi are valabilitate pe 

timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui 
termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei. 


