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[...] Raspunsul de la centrul de contact si suport al MAE pentru despre situatia unui minor (NN: cu 

pasaport canadian) care calatoreste neinsotit (insotit de reprezentantul liniei aeriene). 
 
Doamna de acolo mi-a spus ca in aceasta situatie este nevoie de o declaratie de frontiera, care 

trebuie data la consulatul din Montreal. Deci aceasta este pozitia lor oficiala. Atasez mai jos mesajul 
[...] 
 

Cu stima, 
AP 
***************************************** 

Stimata Doamna/Domn, 

Conform solicitarii dumneavoastra, avem placerea sa va comunicam urmatoarele informatii: 

EXCEPȚII DE LA NECESITATEA PREZENTĂRII DECLARAȚIEI DE IEȘIRE DIN ȚARĂ A 

MINORULUI: 

1. Declarația de ieșire din țară nu este necesară atunci când minorul cetățean român cu domiciliul 
sau reședința în țara de destinație se deplasează însoțit, în condițiile legii, în această țară. La 

punctul de trecere a frontierei române este necesară prezentarea unei dovezi a domiciliului sau a 
reședinței în străinătate : pașaport CRDS , permis de ședere, certificat de înregistrare, viză 
de lungă ședere. Minorii cu dublă cetățenie pot prezenta pașaportul sau cartea de 

identitate străină. 

Persoanele terțe care călătoresc cu minori în baza declarației trebuie în continuare să 
prezinte certificatul de cazier judiciar valabil. 

2. Părintele însoțitor nu trebuie să prezinte declarația de ieșire din țară a minorului în următoarele 
situații: 

 părintele însoțitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredințat prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă 
 părintele însoțitor face dovada faptului că exercită singur autoritatea părintească în 

temeiul unei hotărâri judecătorești rămasă definitivă și irevocabilă, sau a unei hotărâri 

rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013. 

Sunt cetățeni români, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 și 2 din Legea nr. 
21/1991 a cetățeniei române, copiii născuți în următoarele situații: 

- născuți pe teritoriul României, din părinți cetățeni români; 
- născuți pe teritoriul statului român, chiar dacă numai unul dintre părinți este cetățean român; 

- născuți în străinătate și ambii părinți sau numai unul dintre ei are cetățenia română. 

Acte necesare pentru autentificarea unei declaraţii de ieşire din ţară (din România) a 
minorului: 

Declarația de ieșire din țară a minorului se eliberează în temeiul Legii 248/2005 privind regimul 
liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, modificată și completată prin Legea 169/2016. 
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Minorul cetățean român care nu a împlinit vârsta de 18 ani nu poate părăsi teritoriul României decât 
însoţit de o persoană majoră. 

Minorul poate părăsi teritoriul României împreună cu unul dintre părinți numai dacă părintele însoțitor 

prezintă o declarație a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia ce privire la efectuarea 
de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data 
întocmirii acesteia. 

Minorul poate părăsi teritoriul României însoțit de o persoană fizică majoră numai dacă persoana 

însoțitoare prezintă o declarație , după caz: 

 a ambilor părinți ; 
 a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și 

irevocabilă ; 

 a părintelui care exercită autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești 
rămasă definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămasă definitivă 
pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013; 

 a părintelui supraviețuitor ; 
 a reprezentantului legal 

Declarația va cuprinde acordul cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o 
perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii declarației, precum și datele de 

identitate ale însoțitorului. De asemenea, declarația va cuprinde și mențiunea dacă minorul 
urmează să rămână în statul de destinație și datele de identitate ale persoanei căreia urmează să îi 
fie încredințat minorul precum și, dacă este cazul, datele de identitate ale persoanei cu care minorul 

va reveni în România. 

Persoanele terțe care călătoresc cu minori în baza declarației trebuie  să prezinte 
certificatul de cazier judiciar valabil. 

Acte necesare pentru autentificarea declarației la misiunea diplomatică: 

 Cartea de identitate sau paşaportul valabile ale părinților sau dupa caz a părintelui căruia i 

s-a încerdințat minorul prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă în original şi 
copie sau certificatul de deces după caz sau a reprezentantului legal al minorului; 

 Datele de identificare ale persoanei care însoțește minorul (Nume şi Prenume, cod numeric 

personal, seria, numărul şi data eliberării actului de identitate, adresa). Se recomandă 
deţinerea unei copii a actului de identitate a persoanei care însoțește minorul la ieșirea din 
România; 

 Datele de identificare a minorului care părăsește teritoriul României (o copie după 
certificatul de naștere al minorului). 

NOTA: Prezenta declarație de călătorie este necesară numai la ieșirea din România a minorului. 

Taxa este de 60 de euro sau echivalentul în moneda locală. (NN: taxele se modifica incepand 
cu 1 februarie 2017) 

ATENȚIE! Declarația de ieșire din țară a minorului poate fi autentificată la un notar pe plan local. 

Pentru a fi recunoscută de către autoritățile de frontieră române, declarația trebuie să îndeplinească 
condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenției cu 
privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 

1961 și să fie tradusă la un traducator oficial, supralegalizată sau apostilată, după caz. 
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