
Acte necesare pentru eliberarea unei carti de identitate provizorii cetateanului 

roman cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania (CIP CRDS) 

 

Acte  necesare                               Observatii  

1. Cererea pentru eliberarea 

actului de identitate cetatenilor 

romani cu domiciliul in 

strainatate si resedinta in 

Romania 

- se completează de solicitant și se va 

semna doar în fața lucrătorului de la 

ghișeu. Aceasta se completează 

cu majuscule; 

- timp mediu de completare: 3 min. 

 

2. Pașaportul românesc, aflat în 

termen de valabilitate, care 

atestă statutul de cetățean 

român domiciliat în străinătate 

 - original și copie   

3. 3 fotografii de data recentă 

mărimea 3x4 cm, având la bază 

o bandă albă de 7 mm 

    

4. Certificatul de naștere, 

eliberat de oficiile de stare civilă 

române 

- original si copie   

5. Certificatul de căsătorie, 

eliberat de oficiile de stare civilă 

române, în cazul persoanelor 

căsătorite sau al soțului 

supraviețuitor 

- original si copie   

6. Sentința de divorț definitivă și 

irevocabilă/certificatul de divorț 

și convenția privind 

încredințarea minorilor - în 

cazul persoanelor divorțate 

- original si copie   

7. Certificatul de deces al 

soțului/soției - în cazul 

persoanelor văduve 

 

 

- original si copie 

 

  

  

8. Certificatele de naștere ale 

copiilor cu vârsta mai mică de 

14 ani 

- original și copie   

9.Actul de proprietate cu care se - original si copie  



Acte  necesare                               Observatii  

face dovada adresei de 

domiciliu 

 

Dacă solicitantul nu este titularul 

spațiului de locuit este necesară 

prezența găzduitorului (proprietarului) 

care va prezenta actul de proprietate 

(original și copie) și actul de identitate. 

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta 

la serviciul public comunitar de 

evidență a persoanelor, declarația de 

primire în spațiu poate fi consemnată la 

notarul public, la misiunea diplomatică 

sau oficiul consular al României din 

străinătate sau în prezența polițistului 

de ordine publică. 

10. Chitanța reprezentând 

contravaloarea cărții de 

identitate provizorii în valoare 

de 1 leu 

- se achită la ghișeul caseriei 

com.Cogealac, str. Garii nr.30 
 

  


