
Titlul de calatorie se poate elibera si minorilor. In cazul in care minorului i se 
elibereaza un titlu de calatorie individual, ambii parinti trebuie sa se prezinte la 
Sectia consulara –Londra sau Biroul consular - Edinburgh impreuna cu minorul 
pentru a da o declaratie prin care sa-si exprime acordul lor in vederea eliberarii 
titlului de calatorie si pentru ca minorul sa poata calatori in Romania împreuna cu 
unul dintre parinti sau cu o terta persoana. Titlul de calatorie este valabil 30 zile. 

Pentru eliberarea titlului de calatorie unui minor, trebuie sa depuneti la 
Ambasada urmatoarele:  

 certificatul de nastere (ORIGINAL SI COPIE) pentru minorii care nu au 
implinit varsta de 14 ani la data efectuarii serviciului consular; in cazul in care 
certificatul de nastere este eliberat in Marea Britanie acesta trebuie, in 
prealabil, transcris in registrele de stare civila romane; transcrierea se poate 
face la Biroul consular de la Edinburgh,  la Ambasada Romaniei la Londra 
sau cu ocazia deplasarii în tara ori prin împuternicit cu procura speciala, 
autentificata de consul; DACA nu este timp pentru transcriere titlul de 
calatorie se emite in baza certificatului de nastere britanic avand pe verso 
lipita 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;  

ATENTIE !!!, FARA  apostila Conventiei de la Haga NU PUTEM EMITE 
TITLUL DE CALATORIE  

 pentru minorii care au implinit 14 ani se va prezenta un document de 
identitate  cu fotografie (de ex. pasaport expirat, buletin sau carte de 
identitate)- ORIGINAL SI COPIE;  

 declaratia ambilor parinti, semnata în fata consulului;  
 hotararea judecatoreasca ramasa definitiva prin care minorul a fost 

incredintat unuia dintre parinti, sau certificatul de deces al celuilalt parinte, 
înregistrate de autoritatile române, ORIGINAL SI COPIE. 

 actele de indentitate valabile ale parintilor ORIGINAL SI COPIE 

Taxa consulara pentru eliberarea titlului de calatorie este 60 £ si se achita 
NUMAI cash odata cu depunerea cererii la Sectia consulara/Biroul consular.  

RETINETI:  NU IMBRACATI COPILUL IN ALB SAU CULORI FOARTE DESCHISE. 

Eliberarea titlului de calatorie are loc in ziua depunerii actelor.  

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

