
DOCUMENTE NECESARE PRIVIND EVIDENŢA 

PERSOANELOR 

Cartea de identitate provizorie 

 

Se eliberează atunci când: 

 solicitantul nu posedă toate documentele necesare pentru 

eliberarea cărţii de identitate 

Documente necesare 

 cerere pentru eliberarea actului de identitate; 

 actul de identitate şi cartea de alegător; 

 3 fotografii mărimea 3/4cm având la bază o bandă albă de 7 mm; 

 certificat de naştere în original şi copie; 

 certificat de căsătorie, certificat deces soţ, hotărâri de divorţ 

definitive şi irevocabile, alte documente privind modificarea 

numelui / prenumelui în original şi copie; 

 documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu în 

original şi copie; 

 chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în 

valoare de 1 Leu achitată la sediul S.P.C.L.E.P. Ploiești sau în 

contul RO59TREZ52121G330800XXXX deschis la Trezoreria 

Ploiesti; 

 



Precizări: 

 În situaţia în care solicitantului cererii de eliberare a actului 

de identitate nu este titularul documentelor cu care se face dovada 

adresei de domiciliu, este necesară si prezenţa proprietarului cu 

actul de identitate. 

 În situația persoanelor care locuiesc într-un imobil cu 

destinație de locuință și nu pot prezenta documentul cu care să 

facă dovada adresei de domiciliu, pot intra în posesia cărții de 

identitate provizorie, cu adresa ultimului domiciliu la care 

solicitantul a avut ultima adresă, numai dacă, în urma 

verificărilor efectuate de lucrătorii de poliție și se constată că 

locuiesc efectiv la adresă. 

 Pentru persoanele care nu pot declara domiciliul la adresa 

unui imobil cu destinația de locuință, precum și pentru persoanele 

care nu locuiesc la adresa declarată, se eliberează carte de 

identitate provizorie, unde la adresă se înscrie localitatea 

(ex:sect…București) unde a fost identificată persoana, în urma 

verificărilor în teren efectuate de către lucrătorii poliției. 

 Cartea de identitate provizorie are o valabilitate de 1an. 

 Termenul de soluționare a cererilor privind elaborarea 

cărților de identitate provizorii (C.I.P.) pentru personae care nu 

pot prezenta documentele privind dovada adresei de domiciliu 

este de maxim 45 zile 


