
Paşaport românesc (CRDS) - ADULT 

  
 

INFORMATII GENERALE 

• Cadrul juridic: 

Romania, ca stat membru al Uniunii Europene, a introdus în circulaţie paşapoarte 
electronice care conţin datele biometrice ale titularului (amprente digitale si 
fotografia) in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 din 13 decembrie 
2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice 
integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre. 

- Legea nr. 248/ 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 
români în străinătate cu modificarile si completarile ulterioare 

- H.G. nr. 94/26.01.2006 pentru aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a legii nr. 248/2005; 

• Paşapoartele româneşti model 2001 îşi păstrează valabilitatea pana la data 
expirarii. 

• Pasapoartele romanesti model 2001 nu se pot prelungi.  

• Reglementările legale in vigoare NU permit depunerea cererilor pentru 
eliberarea paşapoartelor prin mandatar cu procură specială sau prin posta. 

• Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani. 

 
DEPUNEREA CERERII: 

- Personal, in tara, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa 
Paşapoartelor Simple din subordinea Instituţiiilor Prefectului de pe raza judetului 
de domiciliu. 

- Personal, la Sectia consulara a Ambasadei Romaniei la Londra sau, dupa caz, 
la Biroul consular de la Edinburgh,  dacă vă aflaţi în Marea Britanie si nu doriti sa 
va deplasati in Romania. 

Depunerea cererii se face numai pe baza de programare, de preferat prin e-
mail; programarea poate fi facuta si direct sau telefonic la sediul Sectiei Consulare 
– Londra sau la Biroul consular  - Edinburgh. 
 
Sectia consulara - Londra si Biroul consular Edinburgh sunt  competente pentru 
preluarea cererilor, datelor si documentelor justificative ale solicitantilor pe care le 
transmit automat in Romania in sistem electronic securizat. 

Prezenta personala la Sectia consulara – Londra sau Biroul consular – 
Edinburgh a solicitantilor pentru depunerea cererii este absolut obligatorie intrucat 
este necesara preluarea datelor biometrice - fotografierea si preluarea 
amprentelor digitale ale viitorilor titulari de pasapoarte, conform normelor legale in 
vigoare. 



RECOMANDARE: pentru asigurarea unei bune calitati a fotografiei, va rugam sa 
evitati imbracamintea de culoare deschisa 

La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, 
ochii închişi ori să poarte ochelari, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte 
o stare comună. Prin exceptie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul 
acoperit, pentru motive religioase, cu conditia ca fata titularului, de la baza bărbiei 
si pana la frunte, sa fie vizibila in mod clar si fara umbre de lumina 

Dupa depunerea cererii pasapoartele vechi aflate in curs de valabilitate se 
returneaza solicitantilor si pot fi folosite pana la ridicarea pasaportului nou.  

 
ELIBERARE:  

Paşapoartele electronice nu se eliberează în regim de urgenţă. Pasapoartele 
electronice se confectioneaza in Romania si se trimit ulterior la Sectia consulara 
Londra sau Biroul consular Edinburgh.  

- Eliberarea are loc la sediul Sectiei consulare –Londra sau Biroului 
consular Edinburgh - in functie de locul unde a fost depusa cererea -  
pe baza semnaturii titularului sau a unei persoane imputernicite de 
titular prin procura autentica; La Edinburgh eliberarea pasapoartelor 
are loc pe baza de programare iar solicitantul trebuie sa  prezinte 
chitanţa, cartea de identitate (daca este cazul) si paşaportul anterior. 

- La cererea scrisa a solicitantilor care locuiesc la distante foarte mari de 
Londra sau Edinburgh, paşapoartele pot fi remise si prin poştă sau serviciu 
de curierat rapid şi securizat: solicitantul va depune si un plic timbrat 
autoadresat - Royal Mail – Special Delivery. Formularul de cerere si 
instructiuni detaliate se transmit numai prin email sau posta fiecarui solicitant  

 

ATENTIE: Pentru pasapoartele cu domiciliul in Marea Britanie – este necesara 
predarea cartii de identitate – daca exista. 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. 

 
DOCUMENTE NECESARE:  

Pasaport electronic pentru cetatenii romani care si-au stabilit domiciliul in 
Marea Britanie   

- Dovada domiciliului in Marea Britanie al solicitantului: pasaport britanic  pentru 
persoanele cu dublă cetăţenie, IN ORIGINAL si copie; sau certificatul de 
inregistrare,emis in baza prevederilor Directivei 38/ 2004 de UKBA – sub forma 
“blue card” “yellow card” ÎN ORIGINAL, copie  si traducerea efectuata la sediul 
Biroului consular Edinburgh sau la unul dintre traducatorii autorizati de ministerul 
justitiei roman inscrisi la ambasda– lista poate fi transmisa la cerere; PRECIZAM 



ca prezentarea vechiului pasaport romanesc ce are pe pagina a doua mentiunea: 
Domiciliul in Marea Britanie NU este suficienta; 

- Dovada adresei in Marea Britanie a solicitantului: permis de conducere britanic, 
carte de alegator, extras de banca, taxa de lectricitate,gaz, sau orice document 
eliberat de autoritatile britanice sau de banca din care sa reiasa adresa unde locuiti 
in Marea Britanie 

- certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie, 

In cazul celor eliberate de autoritatile britanice este obligatorie inregistrarea 
transcrierea lor prealabila in Romania, la serviciul de stare civila sau la Secţia 
Consulară a Ambasadei Romaniei la Londra, respectiv Biroul consular Edinburgh 
(pentru mai multe informaţii accesaţi londra@mae.ro secţiunea Acte de stare 
civilă); 

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

In cazul celor eliberate de autoritatile britanice este obligatorie transcrierea 
lor prealabila in Romania, la serviciul de stare civila sau la Secţia Consulară a 
Ambasadei Romaniei la Londra, respectiv la Biroul consular Edinburgh (pentru 
mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă); 

- sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie (pentru 
cei divorţaţi), In cazul celor pronuntate in strainatate este obligatorie inscrierea 
mentiunii de divort in Romania (procedura de inscriere a mentiunii de divort 
trebuie initiata inainte de depunerea cererii de pasaport); 

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

- buletinul sau cartea de identitate, valabile sau expirate (daca exista), ÎN 
ORIGINAL si copie. 

- paşaportul anterior, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie. 

 în cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii 

eliberate de autoritatile de poliţie britanice, cu traducerea în limba română, 
efectuată fie de Biroul consular Edinburgh fie de un traducător autorizat – lista se 
poate solicita la Sectia consulara/Biroul consular; 

 pierderea pasaportului se declara de catre titular la sediul Sectiei 
consulare/Biroului consular; 

 în cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, 

cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului. 

-  formularul de cerere de servicii consulare; 

- taxa consulara este de 88 lire sterline si se achita numai cash la depunerea 
cererii; ATENTIE; in taxa  NU este inclus pretul traducerilor necesare;   £ 45,  

contravaloarea traducerii efectuate de Biroul consular   

 

 

mailto:londra@mae.ro


ATENTIE: 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, avand in vedere ca domiciliul unei persoane fizice este 
acolo unde ea isi are locuinta statornica sau principala.  

- Cetatenii romani au dreptul sa-si stabileasca sau sa-si schimbe, in mod liber, 
domiciliul ori resedinta.  

- Cetatenii romani nu pot avea in acelasi timp decat UN SINGUR DOMICILIU 
si/sau o singura resedinta. In cazul in care acestia detin mai multe locuinte, isi pot 
stabili domiciliul sau resedinta in oricare dintre ele 

- Pentru cetatenii care doresc sa-si schimbe domiciliul din strainatate in Romania 
– aveti posibilitatea de a accesa pagina web a Directiei pentru Evidenta 
Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date 
http://www.evidentapersoanelor.ro/index.php?pag=carte_de_identitate 

 

 VA RUGAM SA PREZENTATI  COPII DE PE DOCUMENTELE SOLICITATE ASA CUM 

SE MENTIONEZA IN INFORMATIILE DE MAI SUS.  NU EXISTA POSIBILITATEA 

EFECTUARII DE FOTOCOPII LA BIROUL CONSULAR 

 

 

NOTA. Termenul legal de emitere a pasaportului este de 90 zile. De regula 
pasapoaratele sosesc in 45 zile, dar acest termen este unul informativ si nu 
constituie un angajament din partea autoritatilor romane. 
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