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SERVICIILE DE PAȘAPOARTE REVIN LA PROGRAMUL NORMAL DE LUCRU 

 

Începând cu data 1 septembrie 2018, serviciile de pașapoarte care în perioada iunie-
august au prelungit programul de lucru cu două ore, revin la programul normal de lucru, 
respectiv, 8.30 – 16.30 și într-o zi pe săptămână, 8.30 – 18.30. 

În perioada ianuarie-august 2018, s-au înregistrat 1 285 489 cereri de eliberare documente 
de călătorie din care 958592 cereri pașapoarte simple electronice și 326897 cereri 
pașapoarte simple temporare. Comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017, activitatea a 
crescut cu 24%, fiind înregistrate cu 33% mai multe cereri pașapoarte simple 
electronice și  cu 3% mai multe cereri pașapoarte simple temporare. 

De menţionat faptul că, în această vară, în condiţiile creşterii semnificative a numărului de 
solicitări pentru eliberarea documentelor de călătorie, măsurile suplimentare de fluidizare, 
respectiv de eliminare/minimizare a timpilor de aşteptare au determinat desfășurarea 
activității într-un climat civilizat, transparent, cu deservirea exemplară a cetățeanului.  

Începând cu data de 30 septembrie 2018 își vor înceta activitatea punctele de lucru ale 
Trezoreriei Statului care funcționează în 

   În consecinţă, începând cu data de 01.10.2018, cetățenii vor avea la dispoziție 
următoarele modalităţi de plată: 

sediul din PLAZA ROMÂNIA, B-dul. 
Timișoara, nr. 26, Sector 6 și PARKLAKE SHOPPING CENTER, str. Liviu Rebreanu, nr. 
4, sector 3. 

- la casieriile unităţilor CEC Bank ( în București – 55 unități CEC Bank) 
- prin mandat poştal la orice Oficiu Poştal (în București – 86 oficii poștale); 
- on-line, în sistem internet banking, prin virament către conturile deschise de 
fiecare Instituţie a Prefectului; 
- de la oricare bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament 
către conturile deschise de fiecare Instituţie a Prefectului; 
- în numerar sau, după caz, prin intermediul POS-urilor la casieriile unităţilor 
Trezoreriei Statului și la casieriile Instituţiilor Prefectului. 

 

Pentru depunerea cererilor de pașapoarte recomandăm cetățenilor să facă 
programare online pe site-ul www.epasapoarte.ro, în acest caz, timpul de așteptare 
la ghișeu fiind zero. 

         

 

http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/�
mailto:dgp.relatiipublice@mai.gov.ro�

