INSTITUłIA PREFECTULUI JUDEłULUI CLUJ
3400 Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr.58
Telefon: +40-264-596416; +40-264-594888;
Fax: +40-264-591637
Web: www.prefecturacluj.ro
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU
ELIBERAREA ŞI EVIDENłA PAŞAPOARTELOR
SIMPLE CLUJ:
CLUJ-NAPOCA, STR. ANDREI MUREŞANU NR. 16
SAU STR. ZRYNI MIKLOS NR.2-4
TELEFON: +40-264-401001; +40-264-401002;
FAX: +40-264-443165
Web: www.pasapoartecluj.ro
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA SAU
PRESCHIMBAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC:
•

•

•

•
•

cartea de identitate sau buletinul de identitate în original şi în termen de
valabilitate;
cartea de identitate provizorie, în termen de valabilitate, însoŃită de
certificatul de naştere, ambele în original;
chitanŃele reprezentând contravaloarea de emitere a paşaportului 276 lei,
achitate la C.E.C.;
paşaportul anterior, dacă solicitantul a mai deŃinut;
titlul de călătorie.

Pentru minorii între 14 şi 18 ani, cartea de identitate care are forma şi
conŃinutul stabilite conform H.G. nr.839 din 2006 privind forma şi conŃinutul
actelor de identitate, modificată şi completată prin H.G. 516/2009 ( în care nu
figurează prenumele părinŃilor), trebuie însoŃită de certificatul de naştere, în
original.
TERMEN DE ELIBERARE - PAŞAPORT SIMPLU ELECTRONIC:
•

14 zile calendaristice, de la data depunerii cererii, în cazul ridicǎrii
paşaportului din România;

TERMEN DE VALABILITATE -PAŞAPORT SIMPLU ELECTRONIC
•

•

5 ANI DE LA DATA EMITERII PENTRU PERSOANELE CU
VÂRSTA PESTE 6 ANI;
3 ANI DE LA DATA EMITERII PENTRU PERSOANELE CU
VÂRSTA PÂNA LA 6 ANI.

PROGRAM
PENTRU OBTINEREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC
- LA PUNCTUL DE LUCRU - CÂMPIA TURZII

DEPUNERI CERERI: MIERCURI - între orele 9,30 – 14, 30
ELIBERARI PASAPOARTE - MIERCURI - între orele 9,30 – 14, 30

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA SAU
PRESCHIMBAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR
(NUMAI LA CLUJ)
•

•

•

•
•

cartea de identitate sau buletinul de identitate în original şi în termen de
valabilitate;
cartea de identitate provizorie, în termen de valabilitate, însoŃită de
certificatul de naştere, ambele în original;
chitanŃele reprezentând contravaloarea de emitere a paşaportului 216 lei,
achitate la C.E.C.;
paşaportul anterior, dacă solicitantul a mai deŃinut;
titlul de călătorie.

Pentru minorii între 14 si 18 ani cartea de identitate care are forma si conŃinutul
stabilite conform H.G. nr.839 din 2006 privind forma şi conŃinutul actelor de
identitate, modificată şi completată prin H.G.516/2009 ( în care nu figurează
prenumele parinŃilor), trebuie însoŃită de certificatul de naştere, în original.
TERMEN DE VALABILITATE:
1 AN DE LA DATA EMITERII.

ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR PENTRU MINORII CU VÂRSTA
SUB 14 ANI
Cererea se formulează de către:
•
•
•

•

•
•
•

a) ambii părinŃi;
b) părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială;
c) părintelui căruia i-a fost încredinŃat minorul prin hotărâre
judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
d) părintele în favoarea căruia s-a pronunŃat o hotărâre judecătorească
rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanŃa a suplinit acordul
celuilalt părinte;
e) părintele supravieŃuitor;
f) reprezentantul legal al minorului;
g) persoana împuternicită printr-o procură specială de persoanele
prevăzute la lit. a, c, d, e, f.

Cererile formulate de persoanele prevăzute mai sus se depun însoŃite de
următoarele acte:
•
•

•

•

•

•
•

•

certificatul de naştere al minorului, în original;
document(e) de identitate ale părinŃilor sau al unuia dintre părinŃi, al
reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în
termen de valabilitate, în original;
hotărâre judecătorească de încredinŃare a minorului rămasă definitivă şi
irevocabilă, în original;
hotărâre judecătorească prin care instanŃa a suplinit acordul celuilalt
părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original;
certificatul de deces, al unuia dintre părinŃi, acolo unde este cazul, în
original;
paşaportul anterior, dacă a mai deŃinut;
în cazul în care un părinte se află în străinătate, se solicită procură
specială sau declaraŃia acestui părinte, obŃinută de la misiunile
diplomatice sau oficiile consulare ale României sau dată în faŃa unui notar
străin, apostilată conform Conventiei de la Haga (în cazurile prevăzute de
lege) şi însoŃită de o traducere autorizată;
taxe aferente achitate la unităŃile C.E.C. Bank:
o 276 lei pentru paşaportul electronic;
o 216 lei pentru paşaportul temporar;

TERMENE DE VALABILITATE:
•

•

5 ANI DE LA DATA EMITERII, PENTRU PAŞAPORTUL
ELECTRONIC PENTRU MINORII ÎNTRE 6-14 ANI;
3 ANI DE LA DATA EMITERII, PENTRU PAŞAPORTUL
ELECTRONIC, ÎN CAZUL MINORILOR SUB 6 ANI;

. 1 AN DE LA DATA EMITERII, PENTRU PAŞAPORTUL TEMPORAR

ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR PENTRU MINORII CU VÂRSTA
CUPRINSĂ ÎNTRE 14 SI 18 ANI
Cererea pentru eliberarea unui paşaport se face de către minor, numai cu
acordul ambilor părinŃi, a părintelui supravieŃuitor, a părintelui căruia i-a fost
încredinŃat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă sau,
după caz, a reprezentantului legal.
Acordul poate fi dat la :
•
•
•

•

ghişeu, în faŃa lucrătorului de către ambii părinŃi (obligatoriu prezenŃi);
la notar;
la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din
străinatate (acolo unde este cazul);
la un notar străin, în acest ultim caz acordul trebuie să îndeplinească
cerinŃele privind supralegalizarea sau apostilarea, în funcŃie de Ńara în
care s-a emis, însoŃit de o traducere autorizată;

Documente necesare pentru emiterea paşaportului:
•

•

•

•

•
•

cartea de identitate a minorului, în original;(cartea de identitate provizorie
precum şi cartea de identitate având forma şi conŃinutul stabilite prin
H.G.839/2006 privind forma şi conŃinutul actelor de identitate, modificată
şi completată prin H.G. 516/2009 – adică în care nu figurează prenumele
părinŃilor, trebuie însoŃite de certificatul de naştere)
actele de identitate ale parinŃilor ori actul de identitate al reprezentantului
legal în termen de valabilitate, în original;
hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă prin care
minorul este încredinŃat unuia dintre părinŃi (în cazul părinŃilor divorŃaŃi),
în original;
certificatul de deces, al unuia dintre părinŃi, acolo unde este cazul, în
original;
paşaportul anterior, dacă a mai deŃinut, în original;
taxe aferente achitate la unităŃile C.E.C. BANK:
o 276 lei pentru paşaportul electronic;
o 216 lei pentru paşaportul temporar;

TERMEN DE VALABILITATE:
•

•

5 ANI DE LA DATA EMITERII PENTRU PAŞAPORTUL
ELECTRONIC
1 AN DE LA DATA EMITERII PENTRU PAŞAPORTUL TEMPORAR

ELIBERAREA PAŞAPORTULUI ÎN CAZ DE
FURT/PIERDERE/DETERIORARE
•

•

•

•

cartea de identitate sau buletinul de identitate în original şi în termen de
valabilitate;
cartea de identitate provizorie în termen de valabilitate însoŃită de
certificatul de naştere, ambele în original;
declaraŃia de furt eliberată de către autorităŃile române sau străine
competente. DeclaraŃia dată în străinatate trebuie însoŃită de o traducere
autorizată, de titlul de călătorie sau de paşaportul consular emis pentru
intrarea în Ńară.
taxele reprezentând contravaloarea emiterii paşaportului, achitate la
unităŃile CEC Bank:
o 276 lei pentru paşaportul electronic
o 216 lei pentru paşaportul temporar.

ELIBERAREA ADEVERINłEI PRIVIND LIMITAREA DREPTUILUI
LA LIBERĂ CRCULAłIE
Cererea privind eliberarea unei adeverinŃe referitoare la limitarea dreptului
la libera circulaŃie în străinătate se depune la ghişeul de primiri cereri pentru
eliberarea paşapoartelor, personal de către solicitant sau prin procură,
respectând legislaŃia în vigoare.
În conditiile în care solicitantul se prezintă personal, cererea este
însoŃită de următoarele documente:
• actul de identitate sau paşaportul solicitantului, în original, care trebuie
să fie în termen de valabilitate;
• dovada achitării taxei consulare, în original, în valoare de 22 lei,
achitată la unităŃile C.E.C. Bank.
În condiŃiile în care cererea se depune prin procură, aceasta este însoŃită
de următoarele documente:
• procura specială, în original;
• actul de identitate sau paşaportul solicitantului, în original, care trebuie
să fie în termen de valabilitate;
• dovada achitării taxei consulare, în original , în valoare de 22 lei,
achitată la unităŃile C.E.C. Bank.
Termenul de eliberare a adeverinŃelor referitoare la limitarea dreptului la
libera circulaŃie în străinătate este de 24 de ore din momentul depunerii cererii.

TERMENE DE ELIBERARE
Termenul de eliberare pentru paşaportul simplu temporar este până la 48
ore.
Nota Paşapoartele temporare pot fi ridicate de la sediul Serviciul Public
Comunitar pentru Eliberarea si EvidenŃa Paşapoartelor Simple Cluj în 48 de
ore, sau în 7 zile calendaristice de la sediul Serviciului Public Comunitar Local
de EvidenŃa a Persoanei, unde s-a depus cererea.
Pasapoartele simple electronice se eliberează în:
•

•

•

14 zile calendaristice, de la data depunerii cererii, în cazul ridicarii
paşaportului din România;
30 zile lucrătoare pentru paşapoartele care se eliberează la misiunile
diplomatice ale României din Europa;
90 zile lucrătoare pentru paşapoartele care se eliberează la misiunile
diplomatice ale României din afara Europei.
Exceptie În cazul existenŃei în acest interval a unei sărbători legale,
termenul se prelungeşte cu numărul de zile libere stabilite prin lege.

