
CNP Sex Data naşterii

M F Z Z L L A A A A

Numele

Prenumele

Numele anterior

Prenumele tatălui Prenumele mamei

Locul naşterii Judeţul

Domiciliul
Telefon

Declarăm (părinţii) pe propria răspundere că(marcaţi cu X situaţia corespunzătoare)
nu posedăpaşaport simplu posedă(a posedat) paşaportul simplu nr.

eliberat la data de de formaţiunea de paşapoarte

din judeţul

şi solicit un nou paşaport deoarece

Certificat de naştere al minorului seria nr eliberat(ă) la
data de de

Solicităm eliberarea paşaportului în regim de urgenţă. (marcaţi cu X)

DA NU
Data depunerii cererii

Culoarea ochilor

Cererea completatăcu date inexacte şi omisiuni este nulăde drept. Completaţi cererea pe verso !
SECRET DE SERVICIU (dupăînregistrare)

Nr.________________
Mapa______________

Loc pentru
fotografie

3,5x4,5
cm

Certific identitatea persoanei
şi exactitatea datelor

Loc pentru
fotografie

3,5x4,5
cm

C. A.J.M.

CERERE
pentru eliberarea unui nou paşaport

pentru minorul sub 14 ani
Solicităm eliberarea paşaportului minorului:

Este inclus în paşaport

Perioada de valabilitate pentru care solicităm paşaportului: maxim 3 ani sau

2



Cerere
Subsemnaţii (părinţii):
Tata

CNP

Numele

Prenumele

Domiciliul

BI/CI seria Nr.

Semnătura

Mama
CNP

Numele

Prenumele

Domiciliul

BI/CI seria Nr.

Semnătura

Mandatar*
CNP

Numele

Prenumele

Domiciliul

BI/CI seria Nr.

Împuternicit prin
Procura specială

Semnătura

* Se completeazădacăeste cazul

Data:______________________
Datăîn faţa mea:_____________

Semnătura____________________



COLECTARE DATE PAŞAPORT simplu

ANEXA

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple al
municipiului/judeţului ............................ prelucreazădatele cu caracter personal furnizate de
dumneavoastrăprin acest formular, prin mijloace automatizate şi manuale, în scopul eliberării
paşaportului simplu şi este înregistrat la Autoritatea Naţionalăde Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal, sub numărul ………...

În scopul emiterii paşaportului simplu aveţi obligaţia săfurnizaţi datele cerute în formular, în
caz contrar refuzul dvs. determinând imposibilitatea eliberării paşaportului simplu.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopul precizat şi sunt
comunicate Direcţiei Generale de Paşapoarte (în scopul constituirii şi gestionării Registrului
Naţional de Evidenţăa Paşapoartelor Simple - notificare nr. 10986), altor structuri/ unităţi ale
Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru îndeplinirea altor atribuţii legale.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, de opoziţie şi de
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, văputeţi
adresa cu o cerere scrisă, datatăşi semnatăla secretariatul serviciului sau la Serviciul
Secretariat din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte. De asemenea, văeste recunoscut
dreptul de a văadresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege.

_______________

(Semnătura)


