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BULETIN INFORMATIV 

 nr. 11 din 15.04.2020 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE PRELUNGEȘTE MĂSURILE LUATE 

ÎN VEDEREA PREVENIRII RĂSPÂNDIRII SARS-COV-2 

 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României, în contextul 

apariției și răspândirii noii forme de SARS-COV-2, în considerarea prevederilor Decretului 

nr. 240/14.04.2020, prin care s-a decretat prelungirea cu 30 de zile a stării de urgență pe întreg 

teritoriul României, instituită prin Decretul nr. 195/16.03.2020, în sistemul de pașapoarte se 

aplică în continuare următoarele măsuri:   
 

- Activitatea de preluare a cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, 

respectiv a pașapoartelor simple temporare (pentru persoanele care solicit acest tip de 

document de călătorie în baza dispozițiilor art. 17^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 248/2005 

privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările şi 

completările ulterioare, și anume, pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze 

un paşaport simplu electronic) se va realiza numai pentru persoanele care prezintă documente 

din care rezultă necesitatea unor călătorii care se vor efectua cel mult în 30 de zile de la 

momentul înregistrării cererii, exclusiv în baza programărilor on-line, efectuate pe platforma 

www.epasapoarte.ro. 
 

- În acest sens, anterior efectuării programării on-line, solicitanții au posibilitatea să 

transmită la căsuța de e-mail corespunzătoare serviciului public comunitar de 

pașapoarte, unde urmează a fi efectuată programarea on-line, documentele din care 

rezultă necesitatea unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile de la momentul 

înregistrării cererii, în vederea validării acestora. 
 

- Accesul în locațiile structurilor de pașapoarte, pentru depunerea cererii de eliberare a 

pașaportului, este permis numai în baza programării online și după caz, a validării 

documentelor justificative de către serviciul public comunitar de pașapoarte. 
 

- Paşaportul simplu electronic va fi expediat, prin servicii de curierat (cheltuieli de 

expediţie 8 lei + TVA), la adresa de domiciliu/reședință din țară a titularului ori a persoanei 

care a formulat cererea, în funcţie de opţiunea solicitanţilor, exprimată la depunerea 

cererii. În situația în care, la depunerea cererii nu s-a optat pentru transmiterea pașaportului 

simplu electronic prin servicii de curierat, acesta se va trimite la adresa de domiciliu/reședință 

din țară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea, în baza unei solicitări adresate 

prin e-mail/poștă de către titular, respectiv persoana care a formulat cererea/ 

părintele/reprezentantul legal în cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani. Cererea trebuie să 

conțină datele pentru identificarea documentului sau a titularului, precum și datele de livrare 

(domiciliul sau reşedinţa titularului ori ale persoanei care a formulat cererea de eliberare a 

pașaportului și numărul de telefon). 
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- În ceea ce privește pașaportul simplu temporar, precizăm că, potrivit dispozițiilor legale 

în vigoare, acesta nu poate fi livrat prin serviciul de curierat, iar pentru ridicarea lui, 

accesul în locații se va face în baza documentului de identitate, în original, și după caz, a 

tichetului eliberat la depunerea cererii. În cazul imposibilității prezentării tichetului, accesul 

în locații este permis în baza documentului de identitate numai după efectuarea unor verificări 

preliminare din care să rezulte dreptul legal de ridicare a pașaportului. 

- Recomandăm cetățenilor care solicită ridicarea pașaportului simplu electronic de la 

misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, să se adreseze 

Departamentului Consular/Centrului Naţional pentru Paşapoarte Diplomatice și de Serviciu 

din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la adresele de email                                                                       

drco@mae.ro și cnpds@mae.ro, în vederea obținerii unor informații suplimentare cu privire 

la modalitatea de intrare în posesia pașaportului simplu electronic. 

 - Primirea cererilor privind exercitarea dreptului la liberă circulație în străinătate/istoric 

pașapoarte/ scutire taxe vamale, precum și furnizarea datelor din Registrul Național de 

Evidență a Pașapoartelor Simple și eliberarea adeverințelor/comunicărilor corespunzătoare, 

se vor face exclusiv prin corespondență poștală sau electronică, numai pentru persoanele care 

prezintă documente care justifică urgența solicitării.  

 

- Se menține suspendarea activității de primire a cetățenilor în audiență la sediul Direcției 

Generale de Pașapoarte, astfel încât această activitate se va desfășura conform programului 

menționat pe site-ul instituției (www.pasapoarte.mai.gov.ro), prin apel telefonic la nr. de 

telefon: 021.212.86.26. 
 

De asemenea, în sistemul de pașapoarte, se vor pune în aplicare, în mod corespunzător, 

prevederile art. 11 din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul 

României, conform cărora “Instituțiile și autoritățile publice care, în exercitarea 

competențelor prevăzute de legislația specifică, solicită prezentarea certificatelor de stare 

civilă, în original și/sau fotocopii, sunt obligate să accepte extrase pentru uz oficial de pe 

actele de stare civilă transmise în format electronic de către serviciul public comunitar local 

de evidență a persoanelor sau de oficiul de stare civilă din cadrul primăriilor unităților 

administrativ-teritoriale unde nu funcționează serviciul public comunitar local de evidență a 

persoanelor.” 
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