
SERVICII CONSULARE CARE POT FI EFECTUATE: 

1. Procuri: persoana interesată va prezenta paşaportul sau cartea de identitate româneşti valabile, va 

cunoaşte datele de identificare ale persoanei pe care o împuterniceşte (nume, prenume, data şi locul 

naşterii, adresa, codul numeric personal, nr. documentului de identitate); taxa consulară - 60 Euro. 

2.Procura pentru obţinerea cărţii de identitate româneşti: sunt necesare, în plus, 4 fotografii. 

3.Autentificarea de declaraţii pe propria răpundere: este necesarpaşaportul sau cartea de 

identitate, romaneşti valabile; taxa consulară - 60 Euro. 

4.Declaraţie de stare civilă (stato di famiglia)  - sunt necesare toate documentele de stare civilă 

româneşti, în original şi fotocopie (certificate de naştere, căsătorie, deces sau sentinţe de divorţ, 

dupa caz) şi paşaportul sau cartea de identitate românească; persoanele necăsătorite vor achita în 

plus taxa consulară pentru autentificarea unei declaraţii privind starea civilă, în valoare de 60 Euro. 

5.Cazierul judiciar se poate obţine prin intermediul Secţiei Consulare (taxa: 35 Euro, cu apostila: 

70 Euro) sau prin procură: 60 Euro. 

6.Efectuarea de traduceri de acte de stare civilă şi diplome de bacalaureat:este obligatorie 

prezentarea documentului pentru care se solicită traducerea în original; taxa consulară:70 Euro, 

pentru fiecare pagină suplimentară – 30 euro. 

7.Transcrierea certificatului de naştere italian – documente necesare: 

- extrasul de naştere italian în care să fie trecuţi părinţii, apostilat de prefectura locală, în 

original şi copie. Apostila se obţine de la Ufficio Legalizazzioni din cadrul Prefecturii de rezidenţă; 

- declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România – formular tipizat; 

- buletine sau cărţi de identitate românesti valabile ale părinţilor copilului, în original şi în copie; 

daca unul dintre părinţi este cetăţean italian/străin, se va prezenta documentul de identitate al 

acestuia; 

- paşapoartele româneşti valabile ale părinţilor copilului, în original şi în copie, dacă este cazul 

- copia certificatului de căsătorie ( pentru părinţii căsătoriţi ); 

- copia certificatelor de naştere ale părinţilor copilului; daca unul dintre părinţi este cetăţean 

italian/străin, se va prezenta şi certificatul de nastere al acestuia, tradus in limba italiană sau 

română; 

- taxa consulară: pentru inscrierea certificatelor de naştere în termen de până la şase luni de la 

naştere – 125 euro. Taxa pentru inscrierea certificatelor de naştere la peste 6 luni de la naştere – 170 

Euro 

Notă: Pentru efectuarea serviciului de înscriere şi/sau traducere în 48 de ore se percep 15 euro 

taxa de urgenţă/serviciu. 

8.Transcrierea certificatului de căsătorie italian – documente necesare: 



- extrasul de căsătorie italian, apostilat de prefectura locală, în original şi copie. Apostila se obţine 

de la Ufficio Legalizazzioni din cadrul Prefecturii de rezidenţă; 

- declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România – formular tipizat; 

- buletine sau cărti de identitate româneşti valabile ale soţilor, în original şi în copie; daca unul 

dintre soţi este cetăţean italian/străin, se va prezenta documentul de identitate al acestuia; 

- paşapoartele româneşti valabile ale soţilor, în original şi în copie, dacă este cazul; 

- copia certificatelor de naştere ale soţilor; în cazul în care unul dintre soţi este cetăţean italian/străin 

se va prezenta extrasul de naştere al acestuia cu parinţii, tradus în limba italiană sau română; 

- taxa consulară: pentru inscrierea certificatelor de căsătorie în termen de până la şase luni de la 

căsătorie – 125 euro. Taxa pentru inscrierea certificatelor de căsătorie la peste 6 luni de la căsătorie 

– 170 Euro 

Notă: Pentru efectuarea serviciului de înscriere şi/sau traducere în 48 de ore se percep 15 euro 

taxa de urgenţă/serviciu. 

9.NULLA OSTA AL MATRIMONIO, documente necesare: 

- paşaportul sau cartea de identitate românească, valabile; 

- cartea de identitate italiană pentru cetăţenii români rezidenţi în Italia, 

- certificatul de naştere ÎN ORIGINAL şi copie; 

- sentinţa de divorţ (dacă este cazul), definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie; 

- pentru cetatenii romani văduvi - certificat de căsătorie şi certificat de deces al soţului, 

- un document de identitate al viitorului (viitoarei) soţ (soţii); 

- 180 euro taxa consulară; 

O a doua modalitate este ca solicitantul să prezinte un atestat de stare civilă eliberat de serviciul de 

stare civilă de la primaria de domiciliu din România şi certificatul de naştere apostilat, însoţit de 

traducerea în limba italiană, apostilată. 

Costul documentului este în această variantă  50 de euro.  

9.TITLU DE CĂLĂTORIE - documente necesare (ADULT): 

- documente de identitate româneşti expirate – paşaport sau carte de identitate, ÎN 

ORIGINAL şi copie, 

- în cazul în care paşaportul/cartea de identitate au fost furate, solicitantul trebuie să prezinte, ÎN 

ORIGINAL şi copie, raportul poliţiei sau al carabinierilor eliberat în urma declaraţiei de furt, 



- oricare alt document de identitate sau de stare civilă, eliberat de autorităţile române (carte de 

alegător, certificat de naştere/căsătorie, permis conducere auto, livret militar, diploma de studii cu 

fotografie, ÎN ORIGINAL şi copie), 

TITLU DE CĂLĂTORIE - documente necesare (MINOR) 

 Cererea privind eliberarea titlului de călătorie pentru minori se formulează de către ambii părinţi, 

de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă 

definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal: 

- este obligatorie prezenţa minorului dacă a împlinit 14 ani; pentru minorul sub 14 ani, părinţii 

pot prezenta 2 fotografii tip paşaport; 

- certificatul de naştere românesc al copilului sau estratto di nascita italian (apostilat de 

prefectura locală) din care să rezulte numele părinţilor, în original şi copie, 

- documentele de identitate româneşti valabile (paşaport/carte de identitate) ale părinţilor,înoriginal 

şi copie, 

- certificat de căsătorie/sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificat de deces, înoriginal şi 

copie (dacă este cazul), 

- declaraţia de acord a părinţilor pentru efectuarea titlului de călătorie pentru minorul de peste 14 

ani. 

Este necesar să solicitaţi ca perioada de valabilitate de  30 de zile a titlului de călătorie să 

corespundă cu perioada în care intenţionaţi să vă deplasaţi în România. 

PAŞAPOARTE 

1. Paşaport pentru cetăţenii români cu domiciliul în România - documente necesare: 

- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în 

termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL şi copie. 

- paşaportul anterior, dacă este cazul, 

- în cazul FURTULUI paşaportului este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de 

poliţie italiene, TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ DE CĂTRE UN TRADUCĂTOR 

AUTORIZAT, 

- în cazul DISTRUGERII se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, iar în cazul PIERDERII 

se va completa o declaraţie la sediul oficiului consular, 

- certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie, 

- certificatul de căsătorie românesc, ÎN ORIGINAL şi copie (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei 

văduvi), 

- sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie (pentru cei divorţaţi), 



- certificatul de deces românesc al soţului/soţiei, ÎN ORIGINAL şi copie (pentru cei văduvi); 

2. Paşaport pentru cetăţeni români minori în vârstă de peste 14 ani cu domiciliul în România - 

documente necesare: 

- cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate, ÎN 

ORIGINAL şi copie. 

- paşaportul anterior, dacă este cazul, 

- certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie, 

- certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul), 

- certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă 

şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul), 

- actele de identitate româneşti valabile ale părinţilor (carte de identitate/paşaport CRDS) ÎN 

ORIGINAL şi copie, 

- declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat 

minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, a reprezentantului legal, care 

să ateste acordul pentru eliberarea unui paşaport simplu pentru minor. Declaraţiile vor fi 

autentificate la Secţia Consulară. 

3.Paşaport pentru minorii sub 14 ani cetăţeni români cu domiciliul în România - documente 

necesare: 

- Cererea privind eliberarea paşaportului se formulează de către ambii părinţi, de părintele 

supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi 

irevocabilă sau de reprezentantul legal. Cererea poate fi formulată de către unul dintre părinţi atunci 

când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către 

notarul public, iar în străinătate de oficiile consulare ale României. Atunci când niciunul dintre 

părinţi nu se poate prezenta, cererea poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinţi, 

prin procură specială. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL. 

- certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie, 

- paşaportul anterior, dacă este cazul, 

- actele de identitate româneşti valabile ale părinţilor (carte de identitate/paşaport CRDS) ÎN 

ORIGINAL şi copie, 

- certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul), 

- certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă 

şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul), 

4. Paşaport pentru cetăţenii români cu domiciliul în Italia - documente necesare: 



- permisul de şedere sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă de la primăria 

italiană, ÎN ORIGINAL şi copie, 

- certificatul de rezidenţă eliberat de primăria locală, ÎN ORIGINAL,  

- cartea de identitate italiană, ÎN ORIGINAL şi copie, 

- certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie, 

- certificatul de căsătorie românesc, ÎN ORIGINAL şi copie (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei 

văduvi), 

- sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie (pentru cei divorţaţi), 

- certificatul de deces românesc al soţului/soţiei, ÎN ORIGINAL şi copie (pentru cei văduvi), 

- paşaportul anterior, dacă este cazul, 

- buletinul sau cărtea de identitate românească, ÎN ORIGINAL. 

NB: În conformitate cu Legea nr.248/2005 art.34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul 

în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în 

România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române. 

5. Paşaport pentru minorii cetăţeni români cu domiciliul în Italia - documente necesare: 

- permisul de şedere sau atestatul de inscriere în registrul de populaţie rezidentă de la primăria 

italiană al părinţilor, în care să fie inclus minorul, sau având ca titular minorul, ÎN ORIGINAL şi 

copie, 

- certificatul de rezidenţă pe numele minorului, ÎN ORIGINAL, 

- cartea de identitate italiană, pentru minorii care au împlinit vârsta de 15 ani, ÎN ORIGINAL şi 

copie, 

- certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie, 

- certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul), 

- sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie, din care să rezulte 

cărui parinte i-a fost încredinţat copilul (dacă este cazul), 

- certificatul de deces românesc al părintelui (în cazul în care un părinte este decedat), ÎN 

ORIGINAL şi copie, 

- cărţile de identiate româneşti/paşapoartele CRDS ale părinţilor, ÎN ORIGINAL şi copie, 

- declaraţia de acord a părinţilor pentru efectuarea paşaportului pentru minorii cu vârsta de peste 14 

ani. 



Pentru minorul de peste 14 ani este necesară o declaraţie din care să rezulte că nu este posesor de 

carte de identitate românească, dacă este cazul. 

În cazul în care unul dintre părinţi deţine paşaport CRDS, părintele care are domiciliul în România 

va trebui să dea o declaraţie de acord cu privire la stabilirea domiciliului în străinătate. 

Important! 

√ Cererile pentru eliberarea paşapoartelor se depun personal. Prezenţa solicitanţilor este 

obligatorie pentru prelevarea datelor biometrice. 

√ Se eliberează paşaport individual şi pentru minori. Minorul nu poate fi inclus în paşaportul 

părinţilor. 

√ Paşapoartele electronice nu se efectuează în regim de urgenţă. 

√ Paşapoartele model 2001 rămân valabile până la expirarea termenului. 

√ La cerere, paşapoartele pot fi remise către titulari prin serviciul de curierat rapid şi securizat, cu 

suportarea cheltuielilor de către aceştia. 

√ Retragerea documentelor se efectuează de luni până vineri între orele 9,00-10,00, fără 

programare, prezentând chitanţa şi un document românesc. 

√ Taxa consulară este de 100 euro. 

 


