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MAI diversifică modalitățile de plată a taxelor pentru eliberarea 

pașapoartelor și a permiselor de conducere, acestea putând fi achitate 

prin Internet Banking, virament bancar, mandat poștal sau în numerar. 

Menționăm că plata în numerar acestor servicii nu se mai face prin 

casieriile CEC Bank. 

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, plata taxei de pașaport, precum și a tarifelor 

aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii 

unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de 

înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii 

și a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament, 

mandat poștal sau în numerar.  

Plata se poate face on-line în sistem internet banking dar și de la orice bancă 

unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul unic deschis 

de către fiecare Instituție a Prefectului. 

Plata în numerar se poate face la casieriile unităților Trezoreriei Statului, 

casieriile Instituțiilor Prefectului (pentru pașapoarte), și la ghișeele 

serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și 

înmatriculare a vehiculelor (pentru documentele emise de acestea) din cadrul 

Instituțiilor Prefectului.  

Menționăm că plata în numerar a acestor taxe nu se mai face prin casieriile CEC 

Bank. 

În București, pentru facilitarea obținerii acestor documente, la punctul de lucru din 

Șoseaua Pipera, va fi deschisă o casierie a Trezoreriei Statului pentru încasarea taxei 

pentru pașapoarte. 

Sumele se încasează într-un cont unic de disponibil deschis la unitățile teritoriale 

ale Trezoreriei Statului pe numele Instituției Prefectului.  

Astfel, fiecare Instituție a Prefectului va deschide în cursul zilei de astăzi un cont 

unic distinct pentru aceste plăți, acesta fiind anunțat pe site-ul fiecărei Instituții a 

Prefectului. De asemenea, pentru a veni în sprijinul cetățenilor, pe site-ul fiecărei 

instituții a prefectului vor fi afișate: numărul contului IBAN, numărul codului fiscal, 



mențiuni legate de informațiile care trebuie completate de cetățeni pe documentele 

de plată, adresele trezoreriilor și ale casieriilor instituțiilor prefectului unde se poate 

face plata în numerar. 

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informații: CNP-ul și numele 

persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, codul fiscal și denumirea 

Instituției Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a pașaportului, 

permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau a altor documente, după 

caz, suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata. 

Conform Ordonanței, pentru reducerea birocratizării, în situația pașapoartelor se va 

face o singură plată într-un cuantum care va cumula contravaloarea pașaportului, 

taxa pentru serviciul public prestat și, după caz, tariful suplimentar, valoarea 

rămânând neschimbată față de cât este în prezent. 

Atât în cazul pașapoartelor simple temporare, cât și a pașapoartelor simple 

electronice, în situația în care plata taxei de pașaport s-a efectuat prin mijloace de 

plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul 

de cont doveditor, certificat de bancă. Când plata se efectuează prin mandat poștal 

este necesară prezentarea ca document doveditor al plății factura aferentă emisă de 

oficiul poștal (Vezi COMUNICATUL din data de 07.07.2016). 

Actele necesare și termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI, rămân 

neschimbate. 

*** 

Precizăm faptul că cetățenii pot depune cereri pentru eliberarea pașapoartelor 

simple electronice precum și pentru pașapoartele simple temporare la orice 

serviciu public comunitar, indiferent de locul de domiciliul. 

Pașaportul simplu electronic poate fi ridicat de la orice serviciu public 

comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, nu doar acela de 

unde s-a depus cererea, cu condiția ca cetățeanul să fi optat pentru acest 

lucru la momentul depunerii cererii. De asemenea, la solicitare, pașapoartele 

simple electronice se pot livra, prin curier, la adresa de domiciliu sau la reședință, în 

schimbul unei taxe suplimentare care se plătește la momentul primirii documentului.  

*** 

Cuantumul taxelor necesare pentru eliberarea paşapoartelor este: 

 paşaport electronic simplu cu valabilitate 5 ani – 283,00 lei (261,00 lei costul 
paşaportului şi 22 lei taxa pentru serviciul prestat); 
 

 paşaport electronic simplu cu valabilitate 3 ani (minori sub 12 ani) – 258,00 
lei (236,00 lei costul paşaportului şi 22 lei taxa pentru serviciul prestat); 

 



 

 paşaport simplu temporar cu valabilitate 12 luni – 219,00 lei (97,00 lei costul 
paşaportului, 22 lei taxa pentru serviciul prestat şi 100 lei tariful suplimentar 
de urgenţă); 

 

Menţionăm că începând cu data de 6 iulie 2016 plata în numerar a acestor taxe nu 

se mai face prin unităţile CEC Bank. 

 

Chitanţele eliberate prin unităţile CEC Bank până la data de  05 iulie 2016, inclusiv, 

sunt valabile şi pot fi utilizate la depunerea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor 

ulterior datei de 06 iulie 2016. 

 

*** 

 

Contul deschis la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului 

 pe numele Instituției prefectului din care face parte serviciul public comunitar  

pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple 

pentru achitarea taxelor de pașaport prin virament , on-line sau mandat poștal 

 

Nr. 

crt 

Judeţul Codul IBAN Codul de 

identificare 

fiscală al 

Instituției 

prefectului 

1.  Alba RO49TREZ002502602X007826 4562664 

2.  Arad RO07TREZ021502602X024453 3519666 

3.  Argeş RO75TREZ046502602X015211 4317959 

4.  Bacău RO34TREZ061502602X014960 4455404 

5.  Bihor RO04TREZ076502602X016936 4348882 

6.  Bistriţa - Năsăud RO58TREZ101502602X009595 4347798 

7.  Botoşani RO68TREZ116502602X008620 3372696 

8.  Braşov RO82TREZ131502602X017467 4384168 

9.  Brăila RO42TREZ151502602X010046 4205637 

10.  Buzău RO52TREZ166502602X012660 4299437 

11.  Caraş - Severin RO89TREZ181502602X006252 3228276 

12.  Călăraşi RO73TREZ201502602X006256 4293973 



Nr. 

crt 

Judeţul Codul IBAN Codul de 

identificare 

fiscală al 

Instituției 

prefectului 

13.  Cluj RO86TREZ216502602X033745 4288012 

14.  Constanţa RO50TREZ231502602X026808 4515760 

15.  Covasna RO37TREZ256502602X007190 5085105 

16.  Dâmboviţa RO97TREZ271502602X009680 4279960 

17.  Dolj RO52TREZ291502602X019906 4332118 

18.  Galaţi RO27TREZ306502602X015778 3127450 

19.  Giurgiu RO08TREZ321502602X009699 5026613 

20.  Gorj RO57TREZ336502602X009089 4510355 

21.  Harghita RO81TREZ351502602X005631 4245470 

22.  Hunedoara RO35TREZ366502602X012260 4374296 

23.  Ialomiţa RO87TREZ391502602X007380 4506915 

24.  Iaşi RO42TREZ406502602X023206 4541599 

25.  Ilfov RO51TREZ421502602X010318 8612757 

26.  Maramureş RO40TREZ436502602X014668 3694764 

27.  Mehedinţi RO42TREZ461502602X006808 4222174 

28.  Mureş RO43TREZ476502602X016277 4322343 

29.  Neamţ RO94TREZ491502602X015728 2612820 

30.  Olt RO87TREZ506502602X010791 4394854 

31.  Prahova RO73TREZ521502602X014807 2845249 

32.  Satu  Mare RO16TREZ546502602X011501 3897254 

33.  Sălaj RO37TREZ561502602X008873 4494780 

34.  Sibiu RO39TREZ576502602X019876 4556255 

35.  Suceava RO64TREZ591502602X008640 4244032 

36.  Teleorman RO19TREZ606502602X008558 4469108 

37.  Timiş RO38TREZ621502602X022262 5049900 

38.  Tulcea RO59TREZ641502602X007923 4321615 

39.  Vaslui RO30TREZ656502602X005807 3394163 

40.  Vâlcea RO50TREZ671502602X011442 2540570 

41.  Vrancea RO11TREZ691502602X009823 4298040 

42.  M.  Bucureşti RO93TREZ705502602X009836 4267125 

 



 


