
Eliberarea primei cărţi de identitate 
 
  

 
Persoanele care au depăşit vârsta de 18 ani, cetăţeni români cu domiciliul în 
România, aflaţi în străinătate şi care, din motive obiective (se află la studii, 
urmează un tratament care nu permite întreruperea acestuia, prestează o 
activitate care nu permite deplasarea în ţară, ş.a. ) nu se pot prezenta în ţară 
pentru solicitarea primei carti de identitate, pot depune cererea, însoţită de 
celelalte documente necesare, la Sectia consulara a Ambasadei Romaniei la 
Londra sau la Biroul consular  din Edinburgh. 

Eliberarea primei cărţi de identitate nu se poate face pe bază de procură specială.  

  

În cazul in care eliberarea primului act de identitate este solicitata dupa 
implinirea varstei de 18 ani trebuie prezentate următoarele documente (original 
şi câte o fotocopie):  

 a) cererea pentru efectuarea serviciului consular (se completeaza la consulat) 

 b),,cererea pentru eliberarea actului de identitate” semnate de solicitant; 
formularul trebuie tipărit faţa verso şi trebuie completată doar prima pagina cu 
culoare neagră; (se completeaza la consulat) 

c) documentul eliberat de autorităţile / institutiile competente din Marea Britanie  
din care să rezulte motivul pentru care nu se poate deplasa în ţară, tradus in 
limba romana 

d) certificatul de naştere românesc, original si o copie; 

e) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu din România (titlul de 
proprietate sau declaraţie de primire în spaţiu din partea proprietarului, 
autentificată de un notar public din România sau de consul); 

f) declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul 
ca identitatea declarata în cererea de   eliberare a actului de identitate, coroborata 
cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului; 

g) fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea de 
politie de la locul de domiciliu sau resedinta al   solicitantului; 

h) patru (4) fotografii color identice si de data recenta, PE FOND ALB,  marimea 3 
x 4 cm avand la baza o banda alba de 7 mm in partea de jos a fotografiei (in 
exteriorul imaginii);  

ATENTIE: FOTOGRAFIILE NU SUNT DE DIMENSIUNILE CELOR PENTRU 

PASAPORT SI NU SE IMPRIMA LA AUTOMAT. 

RECOMANDAM SA LE EFECTUATI LA UN FOTOGRAF PROFESIONIST.          

In Edinburgh cei mai multi le efectueaza la: 

 PHOTOEXPRESS, 7 Melville Terrace, EH9 1ND, TEL: 01316672164;  



 DIGITAL IMAGE CENTRE- 27 ELM ROW, Edinburgh, EH7 4AH,  

tel:01315578186  

i) timbru fiscal ori contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru si 
contravaloarea cărţii de identitate se achită în România, la Serviciul public 
comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are 
domiciliul, prin intermediul unei persoane desemnate de solicitant; pe verso-ul 
cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul trebuie să indice  datele 
de identitate ale persoanei de contact: numele, prenumele, adresa de domiciliu şi 
numărul de telefon. În cazul în care solicitantul nu poate indica o persoana de 
contact în România, va contacta Serviciul public comunitar local de evidenţă a 
persoanelor pe raza căruia îşi au părinţii domiciliul şi va solicita numarul contului 
în care poate plăti taxele legale şi cuantumul acestora. Plata taxelor se va face 
prin transfer bancar, urmând ca la dosar să se depuna documentul eliberat de 
banca prin care se confirmă efectuarea transferului, însoţit de o traducere în limba 
română.  

Toate documentele emise de autorităţile din Marea Britanie  trebuie certificate cu 
Apostila Conventiei de la Haga eliberata de Foreign And Commonwealth Office – 
Biroul Legalizari, Norfolk House, 437 Silbury Boulevard, Milton Keynes, MK9 2AH 
http://www.fco.gov.uk/legalisation si  traduse. 

Traducerea poate fi efectuata la Biroul consular Edinburgh sau la  unul din 
traducatorii autorizati inregistrati la ambasada; se va traduce atât documentul  
britanic cat si Apostila Conventiei de la Haga obtinuta de la Foreign and 
Commonwealth Office, Biroul Legalizari. 
 

- taxa consulara: 

£ 122; TAXA  se achita numai cash la sediul Sectiei consulare Londra sau 
Biroului consular – Edinburgh, in functie de locul depunerii cererii. 

£ 45,  contravaloarea traducerii efectuate de Biroul consular   

 

ATENŢIE! Cererile nu se pot primi prin fax, e-mail sau poştă pentru 
procesare. Solicitanţii trebuie să se prezinte personal, pe bază de 
programare prealabilă. Noi efectuam autentificarea/legalizarea pe loc. 

Nu cunoastem in cat timp veti obtine cartea de identitate: depinde de 
autoritatile emitente, si de timpul necesar pentru transmiterea/primirea  
documentelor. 

tel:01315578186
http://www.fco.gov.uk/legalisation

