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Bune practici in lucrul cu persoanele fara acte de identitate 

 

 

I. Situatia persoanelor fara acte de identitate din  Romania. 

 

 

a. Descrierea situatiei cetatenilor fara identitate din Romania. 

 

 

În România, ca şi în orice alt stat european, un cetăŃean fără acte de identitate nu 

există – identitatea este singurul mijloc legal prin care unui om îi este recunoscută existenŃa 

fizică. În condiŃiile în care acest drept, prea puŃin conştientizat de către cei care nu îl au, 

garantează recunoaşterea şi respectarea celorlalte drepturi ne putem imagina că 

persoanele care nu au acte de identitate suferă de constrângeri majore, sunt stigmatizate şi 

condamnate să trăiască în condiŃii precare. Indiferent de nivelul de dezvoltare economică al 

unui stat, cetăŃenii lui care nu sunt înregistraŃi nu vor avea acelaşi acces la resursele pe 

care acesta le poate pune la dispoziŃie celorlalŃi cetăŃeni ai lui. 

Cu toate că, într-un fel sau altul, statele din sud-estul Europei au conştientizat faptul 

că au o problemă cu fenomenul apatridiei de facto, multe dintre ele încearcă încă să 

rezolve cea mai mare barieră în accesul cetăŃenilor la actul de identitate: proprietatea. 

Există în legislaŃiile Ńărilor regiunii foarte multe prevederi care leagă identitatea unei 

persoane de necesitatea de a avea o adresă, respectiv o locuinŃă, fapt imposibil pentru cei 

care au o situaŃie socială precară. 

Dreptul la identitate apare menŃionat într-o serie de acte normative internaŃionale: 

DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului, Acordul NaŃiunilor Unite cu privire la Drepturile 

Civile şi Politice şi ConvenŃia ONU cu privire la Drepturile Copilului. Articolul 16 al Acordului 

cu privire la Drepturile Civile şi Politice menŃionează faptul că fiecare om are dreptul să fie 

recunoscut ca persoană în faŃa legii. ConvenŃia ONU cu privire la Drepturile Copilului atestă 
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că fiecare copil trebuie să primească o identitate la naştere şi că în cazul în care aceasta 

este necunoscută, statele părŃi trebuie să facă toate eforturile pentru a o restabili. 

 

 O problema majoră cu care se confruntă comunităŃile de romi din România şi nu 

numai, este aceea că un număr semnificativ dintre membrii acestora nu au acte de 

identitate. Această situaŃie limitează dreptul cetăŃenilor la serviciile primare ale statului 

român.  

Romani CRISS a constatat că romii care nu deŃin acte de identitate sau alte 

documente care să le ateste starea lor se confruntă cu grave probleme socio-economice. 

Ei sunt excluşi de la statutul formal de cetăŃeni şi, in consecinŃă, nu pot avea acte de 

proprietate pe casă/ terenuri, nu pot lucra legal (nu pot încheia un contract legal de muncă) 

şi nu au acces la serviciile de sănătate. Nu îşi pot înregistra copiii, iar, în lipsa certificatelor 

de naştere, aceştia nu pot fi înscrişi la medicul de familie, în grădiniŃe sau şcoli. 

Din punct de vedere a situaŃiei respectării drepturilor omului, efectele sunt 

devastatoare: un drept fundamental al omului cum este identitatea asigură respectarea 

tuturor celorlalte drepturi. Nu mai departe de atât, dreptul la identitate este unul dintre cele 

menŃionate în ConvenŃia ONU cu privire la Drepturile Copilului, act normativ ratificat de 

toate Ńările europene membre ale ONU. 

 

 

 

b. Motivatiile aparitiei fenomenului existentei cetatenilor fara acte de identitate. 

 

În perioada dictaturilor comuniste, cel puŃin în România, actul de identitate era 

pentru autorităŃile de la acea vreme un mijloc de control asupra populaŃiei. În acel moment 

a existat o preocupare pentru ca să existe informaŃii despre fiecare cetăŃean, iar controlul  

actelor de identitate era mult mai strict.  

Schimbările economice care au avut loc în statele regiunii au avut consecinŃe 

dramatice asupra grupurilor populaŃionale vulnerabile. Lipsa de perspective economice a 

zonelor slab dezvoltate a făcut ca un număr mare de oameni să migreze în zone mai 

dezvoltate.   
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 SituaŃia de pe teren arată că se întâlnesc mai mult tipuri de situaŃii în care 

persoanele fără identitate se află. În România există foarte mulŃi cetăŃeni de etnie romă 

care au cetăŃenia statului şi care au avut acte de identitate la un moment dat. Fie din 

neglijenŃă, fie din cauza faptului că nu pot prezenta documentele necesare, aceştia nu şi-au 

mai înlocuit cărŃile de identitate expirate, deteriorate sau pierdute. Cuantumul relativ mare 

al amenzilor îi făcea să evite să intre în contact cu autorităŃile statului pentru a-şi înlocui 

documentele de identitate şi/ sau de stare civilă. Nu mai departe de atât, există o problemă 

spinoasă legată de proprietate. Până nu demult, autorităŃile române condiŃionau eliberarea 

actului de identitate definitiv de prezentarea unui document care să ateste proprietatea 

locuinŃei pe în care, de facto, îşi au domiciliul. Or, de foartemulte ori, cetăŃenii romi, fie din 

cauza faptului că locuinŃele respective sunt ilegale, fie că nu au un act de proprietate 

recunoscut de autorităŃile române, nu puteau îndeplini această condiŃie. 

Un alt motiv pentru care există cetăŃeni care nu au acte în România, este şi 

atitudinea membrilor de la ghişeele de evidenŃă a populaŃiei. Acestea nu îi tratează pe 

aceştia cu respectul cuvenit, nu le explică foarte clar de ce documente au nevoie şi le 

resping dosarele de mai multe ori. 

La toate acestea se mai adăuga şi costul relativ ridicat al obŃinerii actelor de 

identitate şi distanŃele lungi pe care cetăŃenii care locuiau în zone izolate erau nevoiŃi să le 

parcurgă până la cel mai apropiat birou care emiteau acte de identitate. 

 

c. Efectele lipsei de acte de identitate asupra indivizilor care nu le detin.    

 

Lipsa actelor de identitate duce la apariŃia unor grave cazuri de încălcare a 

drepturilor omului. SubiecŃii care se confruntă cu această problemă devin victime ale 

excluziunii sociale şi a discriminării. Concret, acestora nu li se recunoaşte existenŃa fizică şi 

nu pot accesa drepturile garantate de legislaŃia internaŃională şi naŃională.  

Persoanele care nu au acte de identitate nu se pot căsători legal, nu pot deŃine/ 

achiziŃiona locuinŃe şi nu pot părăsi Ńara legal. Totodată, accesul lor pe piaŃa de muncă va fi 

drastic limitat, nu vor putea ocupa un loc de muncă legal şi, în consecinŃă, nu vor avea 

acces la serviciile sociale şi medicale. Lipsa documentelor de identitate şi stare civilă face 

imposibilă înregistrarea copiilor – cu cât aceasta este amânată mai mult după naştere, 
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procesul în sine devine mai costisitor şi mai anevoios (în România, înregistrarea naşterii 

copiilor care au depăşit vârsta de un an se poate face prin sentinŃă judecătorească şi în 

urma unei expertize antropologice făcute de institutele de medicină legală.) 

Asemenea persoane vor dezvolta un sentiment de marginalizare şi ar putea adopta 

un comportament neconform cu normele sociale în vigoare. Ca o consecinŃă pe termen 

lung, ne putem aştepta ca asemenea subiecŃi să încerce să acceseze din ce în ce mai rar 

sau chiar deloc serviciile statelor din care fac parte – astfel semnificaŃia unui act de 

identitate se va pierde, iar aceştia, aşa cum se întâmplă în foarte multe dintre cazuri în 

România, nu vor mai conştientiza importanŃa deŃinerii unei identităŃi. 

Copiii care nu au certificate de naştere nu vor putea merge la şcoală şi nu vor avea 

nici ei acces la serviciile statului. În România s-au înregistrat cazuri în care copiii au fost 

exmatriculaŃi chiar din ciclul de învăŃământ obligatoriu deoarece părinŃii, neavând acte de 

identitate, nu i-au putut înregistra. E limpede că un asemenea act are consecinŃe decisive 

şi devastatoare asupra dezvoltării psiho-sociale ulterioare a copilului. Practic, în acest caz, 

vorbim de o gravă încălcare a principiului interesului superior al copilului.   

 

II. Legislatia romaneasca in domeniul actelor de id entitate 

  

În anul 2002, s-a demilitarizat structura care administrează bazele de date ale 

cetăŃenilor români. Apoi, începând cu anul 2003, această structură s-a descentralizate, iar 

serviciile locale au trecut în administrarea autorităŃilor locale. Astfel, dacă până atunci, 

existau două structuri care se ocupau de eliberarea actelor de identitate şi stare civilă 

(Primăria pentru certificatele de naştere şi PoliŃia pentru actele de identitate), acum aceasta 

din urmă a trecut în subordinea autorităŃilor locale.  

În condiŃiile în care se reduc considerabil distanŃele care trebuie parcurse de cetăŃenii 

care locuiesc în zone mai izolate, apreciem că acest lucru este pozitiv. Nu mai departe de 

atât, acest lucru contribuie la crearea unei relaŃii de încredere funcŃionarii de la ghişee şi 

persoanele care doresc să obŃină actele de identitate în condiŃiile în care se întâmplă ca 

aceştia să locuiască în comunităŃi foarte apropiate spaŃial una de cealaltă.  
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Cu toate acestea, cea mai mare piedică în obŃinerea unui act de identitate, continuă 

să fie pentru foarte multe persoane lipsa unui act de spaŃiu asupra locuinŃei în care îşi au 

domiciliul. Foarte mulŃi oameni nu au acte de proprietate sau de închiriere în continuare.  

În anul 2001, autorităŃile române ofereau soluŃia cărŃii de identitate provizorii. Din 

punctul nostru de vedere o asemenea soluŃie nu era potrivită pentru că aceasta nu putea 

să aibă o valabilitate mai mare de un an şi era şi mai costisitoare. Apoi, cu toate că din 

punct de vedere legal aceasta conferea persoanei care o deŃinea aceleaşi drepturi, de 

facto aceasta nu reuşea să-l scoată pe individ din marginalizare. De exemplu, o persoană 

care deŃine o carte de identitate provizorie se angaja mai greu, deoarece, din punct de 

vedere social, nu prezenta garanŃii în faŃa persoanelor cu care intra în contact. Mai mult 

decât atât, o asemenea intervenŃie nu putea rezolva problema – o persoană care este 

nevoită să-şi reînnoiască actul de identitate în fiecare an, poate să dezvolte un sentiment 

de marginalizare şi să renunŃe să mai facă acest lucru. 

Totuşi, în urma acŃiunilor de lobby şi advocacy iniŃiate de către Romani CRISS 

legislaŃia românească a fost adaptată în aşa fel încât să răspundă şi nevoilor persoanelor 

defavorizate. Astăzi, un cetăŃean poate obŃine o carte de identitate dacă nu are acte pe 

proprietatea unde acesta locuieşte. Acest lucru este posibil datorita voinŃei actualului 

Legislativ, şi a conştientizării de către autorităŃile centrale a faptului că un număr mare de 

persoane nu puteau fi puse în legalitate datorita lipsei de documente care atestă 

proprietatea individului. 

Dovada spaŃiului de locuit/ a proprietăŃii se poate face şi prin declaraŃie pe proprie 

răspundere. DeclaraŃia trebuie însoŃită de procesul verbal întocmit de către poliŃistul de 

proximitate. Acesta trebuie să se deplaseze la faŃa locului şi să constate situaŃia locativă a 

individului care dă declaraŃia pe propria răspundere.  

O altă schimbare s-a produs odată cu informatizarea sistemului de evidenŃă a 

populaŃiei. Astfel, s-au redus costurile pentru eliberarea cărŃilor de identitate cu aproximativ 

40%. Totodată s-a redus timpul pe care o persoană trebuie să îl consume pentru a obŃine 

cartea de identitate. Înainte de introducerea sistemului informatizat o persoană trebuia să 

meargă la un centru pentru a face poze, la o unitate teritorială să plătească o taxă. În 

prezent nu este nevoie de a face poze deoarece acestea sunt realizate de către instituŃie la 
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un cost mai mic decât cel de pe piaŃă, iar acesta este inclus în taxa pe care cetăŃeanul 

trebuie să o plătească pentru a i se întocmi un act de identitate.  

Cu toate că aceste costuri s-au diminuat, ele sunt o problemă pentru mulŃi romi.  

Costul pentru eliberarea unui buletin de identitate este în jur de 2  EURO, iar la acesta se 

adaugă transportul şi copiile xerox. În ceea ce priveşte transportul, există posibilitatea ca 

persoanele care locuiesc în zone mai izolate să nu fie nevoite să se deplaseze până la 

centrele de eliberare a actelor de identitate. La cerere, serviciile comunitare de evidenŃă a 

populaŃiei pot organiza caravane mobile – în cadrul acestora, persoanele sunt fotografiate 

şi li se preiau actele necesare eliberării cărŃilor de identitate.  

În schimb, la eliberarea certificatelor de naştere, taxele sunt stabilite de către 

consiliile locale. Pe lângă taxele de eliberare a certificatelor de naştere se mai aplică o 

amenda în caz de pierdere sau deteriorare care variază de la  avertisment până la suma de 

cca. 90 EURO. În general, decizia de sancŃionare o ia funcŃionarul care constată 

contravenŃia, dar există multe zone din Ńară în care se renunŃă la amenzi în cazul în care 

persoana în cauză nu a pierdut de foarte multe ori certificatul naştere.  

În mare, se poate spune că, în România, cadrul instituŃional şi legislativ este gândit în 

aşa fel încât există puŃine categorii de persoane care să nu îşi poate întocmi un act de 

identitate. Recunoaşterea declaraŃiei pe proprie răspundere ca fiind o dovadă a domiciliului 

a contribuit mult la deblocarea unor situaŃii, aparent, fără ieşire. Însă, un lucru nerezolvat 

încă este slaba informare a populaŃiei de etnie romă cu privire la importanŃa unui act de 

identitate. Faptul că acest grup populaŃional interacŃionează relativ rar cu instituŃii ale 

statului generează neglijenŃe în ceea ce priveşte păstrarea documentelor de identitate. 

ReprezentanŃii autorităŃilor emitente se plâng de faptul că unele persoane cer de foarte 

multe ori duplicate după documentele de stare civilă şi de identitate. Emiterea duplicatelor 

se face după plata unei amenzi destul de consistente. 

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Inspectoratului 
National pentru Evidenta Persoanelor si a serviciil or publice comunitare de evidenta 
a persoanelor, precum si solutionarea problemelor d e competenta acestora  

 Ordonanta nr.84/2001  privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice 
 comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
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 OUG nr.97/2005  privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale 
cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.  290/2005; 
 Legea nr.119/1996  cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu 
modificarile si  completarile ulterioare; 
 Legea nr.187/2003 privind competenta de jurisdictie, recunoasterea si executarea in 
Romania a hotararilor in materie civila si comerciala; 
 Ordonanta nr. 41 /2003  privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a 
numelor  persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 H.G.nr.111/1997  privind forma si continutul cartii de identitate si ale cartii de imobil, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 H.G.nr.112/1997  privind organizarea activitatii de eliberare a cartilor de identitate, 
procedura  de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate actuale, precum si 
aspectele privind termenele de valabilitate ale acestora, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
H.G.nr.220/2006  pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea in 
strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a datelor cu 
privire la domiciliul si resedinta unor persoane; 
 H.G.nr.113/1997  privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul 
 national de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 Metodologia nr.1/1997  pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr. 119/1996 cu 
privire la  actele de stare civila; 
 Norme Metodologice nr.1/1997  pentru stabilirea continutului, fluxului documentelor si a 
 nomenclatoarelor unitare, care sa asigure tinerea în actualitate a evidentei si a Registrului 
 national de evidenta a persoanelor; 
Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestor date; 
Legea nr.544/2001  privind liberul acces la informatiile de interes public. 

 

Certificat de nastere – inregistrare dupa ce copilu l a indeplinit varsta de 1 an 

(inregistrare tardiva) 

Cazurile de inregistrare tardiva (intarziata) sunt cazuri complexe care necesita o 

documentare prealabila bine structurata.  

• Inregistrarea nasterii se face printr-o hotarare judecatoreasca (prin tribunal) emisa de o 

instanta judecatoreasca. Persoana interesata de punerea in legalitate a copilului trebuie 

sa depuna la judecatoria in a carei raza are domiciliul urmatoarele acte: 
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- act constatator de nastere.  

a. In cazul in care actul constatator nu exista din diferite motive, se poate obtine o copie a 

acestui act de la unitatea sanitara unde a avut loc nasterea.  

b. Cand se solicita de la unitatea medicala o copie de pe actul constatator,  trebuie sa se 

stie anul, cu aproximatie luna, chiar ziua in care a avut loc nasterea. Actul constatator 

se solicita la registratura unitatii sanitare.   

c. In cazul in care nu mai exista unitatea sanitara sau nu mai exista arhiva din anul in care 

a avut loc nasterea se solicita o adeverinta (o nota) de la registratura prin care se 

mentioneaza acest lucru. Adeverinta obtinuta se va depune la dosarul (la judecatorie) 

de solicitare a inregistrarii tardive. 

d. In cazul in care nasterea a avut loc acasa sau in alta parte decat intr-o institutie 

medicala, se va face o declaratie de catre persoana care cere inregistrarea copilului, 

declaratie semnata de minim 2 persoane (martori). In declaratie se va mentiona 

(povesti) unde a avut loc nasterea, din ce motive, cine a asistat /stie de cele relatate de 

dvs. Este bine sa furnizati cat mai multe informatii care pot fi probate despre 

evenimentul nasterii. Aceasta declaratie se va depune la dosar de solicitare a 

inregistrarii tardive. Exista posibilitatea ca instanta judecatoreasca sa solicite (verifice) 

martorii.  

e. In cazul in care nasterea copilului s-a realizat acasa si nu exista biletul de iesire din 

spital, este bine sa anexati orice document medical (vaccinuri, retete, bilete de iesire din 

spital etc.) din care sa rezulte varsta, sex-ul, numele si alte date necesare inregistrarii 

copilului. 

 

- certificat de nastere si carte de identitate  al mamei sau al altei persoane care poate 

declara nasterea , in cazul in care mama nu face acest lucru. 

a. Daca mama nu are acte de identitate sau de stare civila este practic imposibil de obtinut 

certificatul de nastere al copilului. Pentru a putea asista o persoana care are peste 1 an 

de zile trebuie sa faceti demersurile necesare obtinerii actelor de identitate ale mamei 

(chiar si Carte de Identitate Provizorie). In cazul in care tatal doreste sa recunoasca 
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copilul de asemenea trebuie sa detina un act de identitate. De fapt, in cazul in care 

mama nu are certificat de nastere se asista intai mama si apoi copilul. 

b. In cazul in care un adult nu are certificat de nastere  si parti acestuia sunt decedati, sa 

va urmari aceeasi procedura ca pentru obtinerea certificatului de nastere prin 

inregistrare tardiva. Pe langa aceste documente se vor anexa documente prin care se 

dovedeste ca parti adultului sunt decedati. 

c. In cazul in care nu se mai stie de parintii naturali, unde locuiesc, daca mai sunt in viata 

(cazul de fata nu este valabil persoanelor care au crescut in institutii de ocrotire ale 

statului) se vor face demersurile necesare pentru a  fi chemati in istanta ( se pot da 

persoanele disparute  - anunt in cotidiene).  

 

 Categoriile de documente întocmite si eliberate de  catre Inspectoratul National 

pentru Evidenta Persoanelor:  

Carti de identitate, carti de identitate provizorii, aprobari de inscriere a unor mentiuni 

in actele de stare civila romane privind schimbarile de nume si/sau prenume efectuate de 

cetatenii romani in strainatate, aprobari de transcriere a certificatelor si extraselor de stare 

civila procurate din strainatate, certificate de atestare a domiciliului si a cetateniei romane, 

adeverinte (dovezi) privind modul cum sunt inregistrate unele persoane in Registrul 

national de evidenta a persoanelor (R.N.E.P.), furnizari de date din RNEP. 

 

.      ACTE DE IDENTITATE     

      Actul de identitate care se elibereaza cetateanului roman este cartea de identitate . 

Cartea de identitate se elibereaza pentru prima data la implinirea varstei de 14 ani. Cu 

aceasta se face dovada identitatii, a adresei de domiciliu, a adresei de resedinta a 

titularului (dupa caz) si a cetateniei romane. Termenul de valabilitate al cartii de identitate 

este de:  

- 4 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani; 

- 7 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18-25 ani; 

- 10 ani dupa implinirea varstei de 25 ani; 
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- permanent dupa implinirea varstei de 55 ani. 

In sensul ordonantei de urgenta a Guvernului, prin act de identitate se intelege atat cartea 

de identitate provizorie, cat si buletinul de identitate , aflat in termen de valabilitate. 

Cartea de identitate provizorie  se elibereaza atunci cand persoana fizica nu poseda toate 

documentele necesare eliberarii cartii de identitate si in cazul cetatenilor romani cu 

domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar i n Romania. . Pentru cartea de 

identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar de 

evidenta a persoanelor , dar nu poate depasi un an. 

 

IMPORTANT - NOTA : 

     Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza 

caruia solicitantul are domiciliul sau resedinta. 

 

In conformitate cu prevederile legale, cetatenii sunt obligati sa se prezinte,in termen de 15 

zile de la implinirea varstei de 14 ani sau inainte cu cel putin 15 zile de la expirarea 

valabilitatii actului de identitate detinut, la serviciul public comunitar de evidenta a 

persoanelor la care sunt arondati cu domiciliul (resedinta), pentru a solicita punerea in 

legalitate cu un act de identitate. 

Nerespectarea acestor prevederi atrage raspunderea contraventionala, care se 

sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 40 lei (RON) si 80 lei (RON), fara a exista 

posibilitatea achitarii, in 48 de ore, a jumatate din minimul sumei prevazute. 

Cazuri in care se elibereaza o noua carte de identi tate :  

- la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi 

preschimbat; 

- daca s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul 

nasterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativa; adoptie; 

constatarea unor greseli de scriere la intocmirea actului de stare civila; inregistrarea unei 

persoane in pozitia de "copil gasit" si identificarea ulterioara a actului de nastere intocmit 
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initial, intre acestea existand neconcordanta la data nasterii; inregistrarea tardiva a nasterii 

unei persoane, cu inscrierea numai a anului de nastere s.a.); 

- in cazul schimbarii domiciliului sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii 

imobilelor sau rearondarii acestora, al infintarii localitatilor sau strazilor; 

- in cazul deteriorarii actului de identitate; 

- in cazul distrugerii, pierderii sau furtului actului de identitate;  

- la expirarea sau revocarea interdictiei titularului de a se afla in anumite localitati ; 

- cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului ; 

- in cazul anularii ; 

- in cazul schimbarii sexului; 

- in cazul atribuirii unui nou CNP; 

- pentru preschimbarea buletinului de identitate. 

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CARTI DE IDE NTITATE 

(documente obligatorii, indiferent de motivul pentr u care se elibereaza)  

- certificatul de nastere; 

- actul cu care se face dovada adresei de domiciliu;  

- timbru fiscal in valoare de 1 leu (RON), valoare ce se poate actualiza prin hotarare de 

Guvern;  

- chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate, respectiv 7 lei (RON), aceasta 

suma fiind actualizata in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei. 

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul d in urmatoarele documente:  

a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind 

titlul locativ; 

b) declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului, insotita de actul de proprietate al 

acestuia, pentru persoanele care solicita schimbarea domiciliului la o alta persoana fizica; 

c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a 

politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul 

locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta 

documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub 

interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor 
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legali; 

d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, 

gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol, pentru mediul rural. 

Persoanele care au detinut, anterior, un act de identitate, trebuie sa-l predea lucratorului de 

evidenta a populatiei, daca nu a fost pierdut, furat ori distrus. 

Persoanele care detin carte de alegator sunt obligate sa o predea lucratorului de evidenta a 

populatiei, intrucat, odata cu noua carte de identitate, li se va elibera si o alta carte de 

alegator.  

Pe langa acestea, mai sunt necesare si alte documente , in functie de motivul pentru care 

se solicita eliberarea cartii de identitate, precum si de starea civila a solicitantului, astfel:  

In cazul eliberarii cartii de identitate la implini rea varstei de 14 ani  

- actul de identitate al unuia dintre parinti, al tutorelui sau al reprezentantului legal;  

- certificatul de casatorie al parintilor si/sau hotararea judecatoreasca definitiva si 

irevocabila prin care se stabileste caruia dintre parinti ii este incredintat minorul, daca 

parintii sunt divortati. 

In conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 14 din O.U.G. nr. 97/2005, eliberarea primului 

act de identitate nu se poate face pe baza de procura speciala. 

In cazul persoanelor casatorite/divortate/vãduve   

- certificatul de casatorie/hotararea de divort definitiva si irevocabila/certificatul de deces al 

sotului decedat.  

 

In cazul schimbarii domiciliului  

- certificatele de nastere ale copiilor minori care isi schimba domiciliul impreuna cu parintii;  

- livretul militar sau dovada pentru persoanele supuse obligatiilor militare, din care sa 

rezulte ca solicitantul a fost luat in evidenta cu noul domiciliu de catre centrul militar din 

localitatea/sectorul pe raza careia/caruia isi schimba domiciliul. 

In cazul pierderii, furtului, deteriorarii sau dist rugerii actului de identitate  

- un document cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii;  

- timbru fiscal de 4 lei (RON), valoare ce poate fi actualizata prin hotarare de Guvern. 
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ACTE NECESARE PENTRU STABILIREA RESEDINTEI CETATENI LOR ROMANI  

In cazul stabilirii resedintei cetatenilor romani : 

- cererea pentru stabilirea resedintei; 

- actul de identitate al solicitantului; 

Unul din urmatoarele documente cu care se face dovada adresei de resedinta: 

a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind 

titlul locativ; 

b) declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului, insotita de actul de proprietate al 

acestuia, pentru persoanele care solicita schimbarea domiciliului la o alta persoana fizica; 

c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a 

politistului de ordine publica prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul 

locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta 

documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub 

interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor 

legali; 

d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau dupa caz, 

gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol, pentru mediul rural. 

 

Cuantumul taxelor si modul de achitare  

Contravaloarea cartii de identitate este de 7 lei (RON), iar a cartii de identitate provizorii 

este de 1leu, aceste sume fiind actualizate in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului 

Concurentei.  

Contravaloarea taxei pentru restabilirea domiciliului în Romania este de 41 lei (RON) si se 

achita la unitatile C.E.C.. 

 

Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate si cartea de identitate 

provizorie) se achita la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor pe 

raza carora solicitantul are domiciliul sau resedinta, ori la structura de taxe si impozite din 

cadrul Consiliului Local in subordinea caruia functioneaza Serviciul Public Comunitar de 

Evidenta a Persoanelor. 
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III. Institutii romanesti cu atributii pe linia rez olvarii situatiei actelor de 

identitate 

 

Inspectoratul National Pentru Evidenta Populatiei 

Inspectoratul este organ de specialitate al administratiei publice centrale, care functioneaza 

in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, fiind infiintat in septembrie 2004 , 

prin reorganizarea Directiei de Evidenta a Populatiei, in conformitate cu prevederile 

Ordonantei Guvernului nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor 

publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002 cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor asigura punerea in aplicare, intr-o 

conceptie unitara, a legislatiei in vigoare in domeniul evidentei persoanelor si al starii civile, 

precum si a programelor de reforma privind modernizarea relatiilor dintre administratia 

publica centrala si locala, pe de o parte si cetatean, pe de alta parte. 

Inspectoratul are obligatia de a sprijini, indruma, coordona si controla din punct de vedere 

metodologic activitatea tuturor serviciilor publice comunitare teritoriale de evidenta a 

persoanelor, de a lua masuri pentru imbunatatirea activitatilor ce intra in sfera sa de 

competenta si de a da dispozitii pe linia muncii specifice. 

In indeplinirea prerogativelor cu care este investit, Inspectoratul National pentru Evidenta 

Persoanelor coopereaza cu celelalte unitati ale Ministerului Administratiei si Internelor si 

colaboreaza, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor  

normative in vigoare, cu autoritatile publice, agentii economici, precum si cu persoanele 

fizice. 

Atat activitatea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, cat si cea a serviciilor 

publice comunitare de evidenta a persoanelor are in vedere crearea si respectarea cadrului 

legal privind tinerea evidentei persoanelor si eliberarea, in sistem de ghiseu unic, a 

certificatelor de stare civila, a actelor de identitate, a pasapoartelor, a permiselor de 
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conducere si a certificatelor de inmatriculare, precum si prestarea unor servicii de calitate si 

in conditii civilizate cetatenilor.  

Serviciile comunitare de evidenta a Populatiei 

Tinerea in actualitate a evidentei persoanelor si eliberarea actelor de identitate si a altor 

documente in sistem de ghiseu unic sunt realizate de catre serviciile publice comunitare de 

evidenta a persoanelor, care functioneaza, din aprilie 2005, in subordinea consiliilor locale 

municipale, ale sectoarelor mun. Bucuresti, orasenesti si comunale, dupa caz, si a 

consiliilor judetene, respectiv a Consiliului General al municipiului Bucuresti. 

 

IGP 

Din 1990, PoliŃia Română a cunoscut mai multe etape de transformări menite să asigure 

siguranŃa persoanelor, a colectivităŃilor, drepturilor legitime ale cetăŃenilor, precum şi a 

altor drepturi prevăzute în acte internaŃionale la care România este parte. 

PROGRAMUL şi politicile de reformă ale Ministerului AdministraŃiei şi Internelor au în 

vedere alinierea PoliŃiei Române la standardele Uniunii Europene, consolidarea ca 

instituŃie civilă în folosul persoanei şi comunităŃii locale. 

 

 

Inspectoratele Judetene de Politie 

  Politia face parte din Ministerul Administratiei si Internelor si este institutia 

specializata a statului care exercita pe teritoriul tarii atributiile privind apararea drepturilor si 

libertatilor fundamentale ale persoanelor, a avutului public si privat, prevenirea si 

descoperirea infractiunilor, respectarea ordinii si linistii publice, conform prevederilor Legii 

218/2002.  

    Politia  îsi desfasoara activitatea exclusiv pe baza si pentru exercitarea legii, în 

interesul comunitatii pe care o deserveste.  
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    Democratizarea vietii sociale, racordarea societatii la valorile autentice ale spiritului 

si practicii moderne, obliga la dialog si colaborare directe, nemijlocite cu cetatenii, cu 

institutiile si organismele abilitate, precum si perfectionarea mijloacelor si metodelor de 

prevenire si contracarare a oricaror forme de încalcare a legii 

 ANPDC 

Autoritatea Nationalã pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC), constituitã în baza 

prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1432/2004 se organizeaza si functioneaza ca organ de 

specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea 

Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.  

Autoritatea are urmatoarele functii: 

• functia de strategie;  

• functia de reglementare;  

• functia de administrare;  

• functia de reprezentare; la copii;  

• functia de autoritate de stat.  

Autoritatea asigura respectarea, pe teritoriul României, a drepturilor copilului prin 

interventia, in conditiile legii, in procedurile administrative si judiciare privind respectarea si 

promovarea drepturilor copilului.  

Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protect ie Sociala 

 

Directiile de Stare Civila din Primarii 

 

- In vederea indeplinirii atributiilor, Directia Generala de Evidenta a Persoanelor este 

constituita, potrivit prevederilor art. 6 alin (2) din O.G. nr. 84/2001, prin reorganizarea 
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Serviciului de Stare Civila din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului 

Bucuresti si a Sectorului Evidenta Populatiei din cadrul Serviciului Independent de Evidenta 

Informatizata a Persoanei al Municipiului Bucuresti 

 

Spitale, maternitati, institutii de invatamant etc.  

 

IV. Metodologia adoptata de catre Romani CRISS in l ucrul cu persoanele fara 

acte de identitate 

 

Utilizarea termenului de „bună practică” se face prin traducerea lui din literatura de 

specialitate anglo-saxonă (engl. „good practice”). Apreciem că nici chiar în original nu 

reflectă cu fidelitate înŃelesul care i se acordă. Aceasta pentru că de fapt în definirea 

acestui concept rolul central îl are ideea de utilitate  a unei intervenŃii şi faptul de a fi o 

intervenŃie folositoare altora. Utilitatea unei bune practici poate să derive şi din  insuccesul 

ei care, prin feed back negativ, ar putea conduce la apariŃia unei intervenŃii corectoare, care 

poate deveni o soluŃie practică pentru rezolvarea unei probleme. Mai  mult decît atât, între 

cele două direcŃii ideale (de tip plus şi minus infinit) pe care le denumim „succes deplin” şi 

„eşec total”, care nu se întâlnesc niciodată în practică, există un continuum de intervenŃii a 

căror valoare („bună” sau „rea”) depinde doar de locul unde va fi amplasat punctul de 

referinŃă. Şi aceasta numai dacă analizăm impactul estimat. Dar dacă extindem analiza şi 

la impactul neaşteptat am putea constata că, deşi neestimat, acesta a condus la schimbări 

importante şi benefice pentru un anumit grup Ńintă/comunitate/societate în ansamblu.  

Astfel, bunele practici într-un anumit domeniu contribuie la îmbunătăŃirea standardelor  

specifice domeniului respectiv. Bunele practici furnizează modele noi de practici care însă 

respectă stadardele ce definesc minimum acceptabil/admis în ceea ce priveşte calitatea 

serviciilor în domeniul respectiv.   

  

Un exemplu de bune practici il constituie chiar actiunile intreprinse de catre Romani 

CRISS, in domeniul social.  

SituaŃia persoanelor care nu posedă acte de identitate a constituit o problemă 

centrală pe agenda Romani CRISS începând încă din anul 2000. De atunci, Romani 
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CRISS a avut mai multe iniŃiative şi a reuşit să determine autorităŃile statului să opereze în 

legislaŃia naŃională o serie de modificări care au venit în sprijinul persoanelor care nu deŃin 

acte de identitate şi de stare civilă. 

În urma activităŃilor desfăşurate de Romani CRISS, s-a constatat că romii care nu 

deŃin acte de identitate sau alte documente care să ateste identitatea lor se confruntă cu 

probleme socio-economice. Pentru a răspunde acestor nevoi a comunităŃilor cu romi, 

Romani CRISS a iniŃiat un program de consiliere si intervenŃie socială susŃinut financiar în 

anul 2001/ 2002 de FundaŃia pentru o Societate Deschisă – Budapesta şi în anul 2004/ 

2005 de către Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti si 

de către Comitetul Catolic Împotriva Foamei si pentru Dezvoltare.  

 

Ce s-a făcut  .....  

În anul 2001, Romani CRISS a stimulat participarea instituŃiilor statului pentru a construi un 

cadru de lucru în vederea desfăşurării programului în condiŃii optime. În acest sens, s-a 

încheiat un protocol de colaborare între reprezentanŃi ai instituŃiilor statului (Guvernul 

României, Primăria Capitalei, Ministerul de Interne) care trasa modalităŃile de implicare a 

fiecărei părŃi semnatare în parte. Prin acel protocol, Romani CRISS a încercat, fără succes, 

să atragă şi alte instituŃii care au un rol important în rezolvarea cazurilor de înregistrare 

tardivă - Ministerul de JustiŃiei şi Institutul de Medicină Legală. În anul 2005, Romani 

CRISS a reînnoit protocolul de colaborare şi l-a adaptat la condiŃiile şi situaŃia creată după 

reforma instituŃiei abilitate - Inspectoratul NaŃional pentru Evidenta Persoanelor (INEP), 

pentru punerea în legalitate a persoanelor fără documente de identitate şi/sau certificate de 

naştere. Pe lângă INEP, partenerii protocolului de colaborare mai sunt: Autoritatea 

NaŃională pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului, Inspectoratul NaŃional al PoliŃiei Române şi 

Romani CRISS. Protocolul este deschis şi altor instituŃii/organisme care doresc să se 

implice în asistarea persoanelor fără documente de identitate.    

Ca rezultate notabile obŃinute de Romani CRISS în cadrul celor doua proiecte putem 

aminti: asistarea şi sprijinirea financiară a unui număr de  cca. 5000 de persoane; 

realizarea unei cercetări în problematica înregistrării civile; peste 15 dialoguri/dezbateri 

între autorităŃile locale şi alŃi actori implicaŃi în această problemă; formarea unui număr de 
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cca. 100 persoane pentru a putea sprijini persoane fără acte de identitate/certificate de 

naştere; realizarea a unui număr de 1500 de materiale informative menite să crească 

cunoştinŃele în comunităŃile cu romi legate de actele de identitate şi de stare civilă; 

desfăşurarea unor campanii de mobilizare a caravanelor mobile în vederea eficientizării 

acŃiunilor de asistare a persoanelor fără documente de identitate şi de stare civilă.  

Ce s-a schimbat .... ? 

Pe parcursul celor 4 ani de zile (2001 – 2005) de când Romani CRISS a acordat o atenŃie 

deosebita principalei cauze care exclud mare parte din cetăŃenii români de etnie romă de la 

drepturi elementare, s-au produs câteva schimbări majore în structurile statului. Astfel, 

începând cu anul 2002 s-a demilitarizat structura care se ocupa de asistarea persoanelor 

fără documente de identitate. De asemenea, această structură s-a descentralizat şi în urma 

acesteia au luat fiinŃă Serviciile Comunitare  de EvidenŃă a Persoanei - SCEP.  Aceste 

Servicii sunt subordonate autorităŃilor locale (consiliilor judeŃene). Dacă până în anul 2002 

erau două structuri – Primăria locala care se ocupa de eliberarea certificatelor de naştere şi 

PoliŃia ce se ocupa de eliberarea actelor de identitate, în prezent există un singur serviciu 

care este subordonat administraŃiei locale. 

Odată cu schimbările administrative s-au produs, după cum era firesc şi schimbări 

legislative, unele dintre ele fiind de o importanŃă majoră, în special pentru romi. Unul din 

motivele pentru care în anul 2001, nu am putut să asistăm un număr mare de persoane în 

vederea obŃinerii documentelor de identitate a fost faptul că acestea nu aveau acte de 

proprietate/închiriere pentru imobilele unde locuiau (în unele cazuri, existau înŃelegeri, 

chitanŃe de mână între vânzător şi cumpărător, chitanŃe care nu aveau valoare de act de 

proprietate în faŃa autorităŃilor române). Romani CRISS a desfăşurat o serie de acŃiuni 

(mese rotunde, dezbateri  publice, acŃiuni de lobby şi advocacy) pentru a delimita  

proprietatea individului de dreptul acestuia de a avea identitate. SoluŃia oferită de autorităŃi 

era aceea de a elibera persoanelor cărŃi de identitate provizorii, cărŃi care erau eliberate pe 

un interval de până la un an de zile (perioada de eliberare a cărŃilor de identitate provizorii 

era lăsată la aprecierea funcŃionarilor publici, fapt sesizat de Romani CRISS autorităŃilor 

statului). Această carte de identitate provizorie dădea anumite drepturi individului, dar 

acesta nu se bucura de aceleaşi drepturi de care se bucură cetăŃenii care posedă un 
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buletin de identitate. De exemplu, de facto, un individ cu o carte de identitate provizorie nu 

putea să obŃină un loc de muncă, să se înscrie la un medic de familie etc. Această soluŃie, 

din punctul de vedere a Romani CRISS nu era conformă cu ConstituŃia României şi încălca 

flagrant DeclaraŃia Universala a Drepturilor Omului. De asemenea faptul că un drept 

fundamental al individului, dreptul la identitate, era condiŃionat de existenta unei proprietăŃi 

punea în imposibilitatea de a obŃine un document de identitate un număr mare de romi.  

Astăzi, un cetăŃean poate obŃine o carte de identitate dacă nu are acte pe 

proprietatea unde acesta locuieşte. Acest lucru este posibil datorita voinŃei actualului 

Legislativ, şi a conştientizării de către autorităŃile centrale a faptului că un număr mare de 

persoane nu puteau fi puse în legalitate datorita lipsei de documente care atestă 

proprietatea individului. 

Dovada spaŃiului de locuit/a proprietăŃii se face prin întocmirea de către poliŃistul de 

proximitate a unui proces verbal. Acesta  merge pe teren la faŃa locului, constată situaŃia 

locativă a individului, întocmeşte un proces verbal care tine loc de act de proprietate în 

lipsa unui astfel de document.  

O altă schimbare s-a produs odată cu informatizarea sistemului de evidenŃă a 

populaŃiei. Astfel, s-au redus costurile pentru eliberarea cărŃilor de identitate. Aceasta 

reducere este de cca. 10%.  Totodată s-a redus timpul pe care o persoană trebuie să îl 

consume pentru a obŃine cartea de identitate. Înainte de introducerea sistemului 

informatizat o persoana trebuia să meargă la un centru pentru a face poze, la o unitate 

teritorială să plătească o taxă. În prezent nu este nevoie de a face poze deoarece acestea 

sunt realizate de către instituŃie la un cost mai mic decât cel de pe piaŃă.  

Cu toate că aceste costuri s-au diminuat, ele sunt o problemă pentru mulŃi romi.  Costul 

pentru eliberarea unui buletin de identitate este în jur de 4 EURO, iar la acesta se adaugă 

transportul şi copiile xerox. În schimb, la eliberarea certificatelor de naştere, taxele sunt 

stabilite de către consiliile locale. Pe lângă taxele de eliberare a certificatelor de naştere se 

mai aplică o amenda în caz de pierdere sau deteriorare care variază de la  avertisment 

până la suma de cca. 90 EURO.   
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Ce e de făcut ..... 

Tipul de intervenŃie care poate duce la rezolvarea problemelor cetăŃenilor romi fără 

identitate constă în colaborarea dintre asistenŃii sociali, beneficiari şi autorităŃile locale. 

Pentru soluŃionarea situaŃiei de lipsă a actelor de identitate, este suficient efortul de 

conştientizare a beneficiarilor că acestea sunt utile în efortul de a depăşi marginalizarea din 

lumea socială. Cu alte cuvinte, nu este nevoie decât de un impuls pentru ieşirea din starea 

de inerŃie instaurată.  

Concret, în munca de teren din România s-au putut întâlni următoarele tipuri de situaŃii care 

determină lipsa actelor de identitate: 

- lipsa resurselor financiare necesare întocmirii acestor acte (pentru plata taxelor)  

- lipsa actelor de spaŃiu; 

- teama faŃă de eventualele sancŃiuni materiale impuse de autorităŃi (amenzi) în 

cazul constatării absenŃei actelor de identitate şi/ sau a celor ale locuinŃei (închiriere/ 

proprietate); 

- dezinteresul sau inerŃia manifestate faŃă de astfel de aspecte. 

 

Toate aceste forme de excluziune creează un cerc vicios, iar rezultatul se traduce, în 

cele din urmă, în auto-excluziune (dezinteres faŃă de normele formale).  Persoana lipsită de 

identitate nu va adopta măsuri specifice problemei acesteia. De aici, până la apariŃia unor 

forme grave de încălcare a drepturilor omului nu mai e decât un pas. 

 Punctul de pornire al acŃiunilor de depăşire a barierelor impuse de societate faŃă de 

această categorie etnică constă în demersul de  rezolvare a cazurilor de lipsă a actelor de 

identitate. Pentru succesul unei astfel de iniŃiative este necesar, ca fază preliminară, efortul 

susŃinut de educare a populaŃiei Ńintă în vederea conştientizării avantajelor care decurg din 

întocmirea actelor de identitate. Evident că nu totul depinde exclusiv de subiecŃii identificaŃi 

în acest sens – trebuie luată în calcul şi reacŃia autorităŃilor faŃă de o astfel de iniŃiativă şi 

problemele de ordin birocratic ce ar putea încetini sau chiar descuraja acŃiunea în sine.  

Proiectele care vizează asistarea directă a persoanelor care nu au acte de identitate 

sunt,  în general, bine primite de către cei vizaŃi direct deoarece: 
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- lucrătorul social este perceput ca un suport subiectiv în faŃa reprezentanŃilor 

autorităŃii; 

- sprijinul material oferit în cadrul unor astfel de intervenŃii are rolul de  a reduce/ 

anula eforturile financiare pe care ar trebui să le facă beneficiarii în condiŃiile în care aceştia 

nu dispun de resursele aferente demersului întreprins pe cont propriu; 

-  acŃiunea în sine este privită în mod pozitiv, fiind percepută ca încercare din 

partea unor actori oficiali de a depăşi barierele sociale ridicate pe fundamente 

discriminatorii. 

 

AcŃiunile de asistare a persoanelor fără documente de identitate şi sau certificate de 

naştere  trebuie să fie bazate pe flexibilitate şi deschidere.  Beneficiarii ne-romi care au fost 

identificaŃi pe teren ca neavând acte de identitate nu trebuie excluşi pe motiv că nu fac 

parte din populaŃia Ńintă prestabilită. S-a încercat rezolvarea acestor cazuri în aceeaşi 

măsură în care s-a acŃionat în situaŃiile persoanelor aparŃinând etniei romilor. În urma 

experienŃei de lucru acumulate de Romani CRISS prin implementarea celor două 

programe, putem afirma că lipsa actelor de identitate se manifestă la nivelul întregii 

populaŃii, intr-adevăr ponderea cea mai mare fiind în rândul etniei romilor. De aceea 

considerăm că ar fi recomandabilă iniŃierea unui astfel de proiect la nivel naŃional în care 

rolul autorităŃilor locale este determinant. 

 

 


