DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC
IN CAZUL PERSOANELOR MAJORE:
- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de
valabilitate, în original . Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original ;
- chitanţa taxa paşaport simplu electronic;
- paşaportul anterior, dacă acesta există.
NOTA:
- documentele se depun personal, de către solicitanţi;
- cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor ;
- la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia
de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);
- termenul de soluţionare a cererii este de 14 zile calendaristice;
- termenul de valabilitate a paşaportului simplu electronic este de 5 ani.
Taxa pentru paşaportul simplu electronic se poate achita în numerar la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului sau casieriile
Instituţiei Prefectului. De asemenea plata se poate face şi prin Internet Banking, virament sau mandat poştal.
În situaţia în care plata taxei de paşaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii,
solicitantul trebuie să prezinte dovada plăţii generată la momentul efectuării tranzacţiei (fără a fi certificată de bancă). Când plata
se efectuează prin mandat poştal este necesară prezentarea ca document doveditor al plăţii, factura aferentă emisă de oficiul poştal.
Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informaţii: CNP-ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat,
contul IBAN RO87TREZ506502602X010791, codul fiscal al Instituţiei Prefectului – judeţul Olt - CUI 4394854, suma şi tipul de
documente pentru a căror contravaloare se încasează plata.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC IN CAZUL
MINORILOR CARE NU AU IMPLINIT VARSTA DE 14 ANI:
- certificatul de naştere al minorului, in original ;
- document(e) de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi(cu acordul scris al celuilalt părinte) , al
reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original ;
- chitanţa taxa paşaport simplu electronic;
- paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.
NOTA:
- la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;
- documentele se depun de către părinţi/ de către un părinte cu acordul scris al celuilalt părinte/reprezentant
legal/persoana împuternicita (după caz)
- acordul scris pentru eliberarea paşaportului trebuie să fie în formă autentică;
- cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
- la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (minorii cu vârsta sub12 ani
sunt exceptaţi de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);
- termenul de valabilitate a paşaportului simplu electronic pentru aceasta categorie de minori este de 3 ani, iar
pentru minorii care au împlinit 12 ani, valabilitatea este de 5 ani;
- termenul de soluţionare a cererii este de 14 zile calendaristice;
- Taxa pentru paşaportul simplu electronic se poate achita în numerar la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului sau casieriile
Instituţiei Prefectului. De asemenea plata se poate face şi prin Internet Banking, virament sau mandat poştal.
- În situaţia în care plata taxei de paşaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul
trebuie să prezinte dovada plăţii generată la momentul efectuării tranzacţiei (fără a fi certificată de bancă). Când plata se efectuează
prin mandat poştal este necesară prezentarea ca document doveditor al plăţii, factura aferentă emisă de oficiul poştal.
- Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informaţii: CNP-ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul
IBAN RO87TREZ506502602X010791, codul fiscal al Instituţiei Prefectului – judeţul Olt - CUI 4394854, suma şi tipul de
documente pentru a căror contravaloare se încasează plata.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC IN CAZUL
MINORILOR CARE AU IMPLINIT VARSTA DE 14 ANI
- cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în
original . Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fără prenumele părinţilor) trebuie
însoţite de certificatul de naştere, în original ;
- declaraţii de acord ale părinţilor/părintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai
sunt necesare aceste declaraţii); Atunci când declaraţiile de acord se dau la ghişeu, este obligatorie prezentarea
documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, aflate în termen de
valabilitate, în original ;
- chitanţa taxa paşaport simplu electronic;
- paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.
NOTA:
- documentele se depun personal de către minor, prezenta acestuia la ghişeu fiind obligatorie;
- cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
- la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de
furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);
- termenul de valabilitate a paşaportului simplu electronic pentru aceasta categorie de minori este de 5 ani;
- termenul de soluţionare a cererii este de 14 zile calendaristice;
Taxa pentru paşaportul simplu electronic se poate achita în numerar la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului sau casieriile
Instituţiei Prefectului. De asemenea plata se poate face şi prin Internet Banking, virament sau mandat poştal.
În situaţia în care plata taxei de paşaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii,
solicitantul trebuie să prezinte dovada plăţii generată la momentul efectuării tranzacţiei (fără a fi certificată de bancă). Când plata
se efectuează prin mandat poştal este necesară prezentarea ca document doveditor al plăţii, factura aferentă emisă de oficiul poştal.
Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informaţii: CNP-ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat,
contul IBAN RO87TREZ506502602X010791, codul fiscal al Instituţiei Prefectului – judeţul Olt - CUI 4394854, suma şi tipul de
documente pentru a căror contravaloare se încasează plata.

NOTĂ
PLATA TAXEI PENTRU PAŞAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC LA CASIERIILE TREZORERIEI STATULUI SE
POATE EFECTUA DOAR LA CASIERIILE TREZORERIEI DE PE RAZA MUNICIPIULUI SLATINA

