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Certific identitatea persoanei ş
i
exactitatea datelor

Nr._________________
Mapa_______________

C.

M.

Loc pentru
pentru
Loc
fotografie
fotografie

A.J.

3,5x4,5
3,5x4,5
cm
cm

CERERE
pentru dobândirea statutului de cetă
ţ
ean român cu domiciliul în stră
ină
tate

SOLICIT (marcaţ
i cu X situaţ
ia corespunză
toare)
emiterea unui paş
aport pentru cetăţ
eni români cu domiciliul în străinătate
prelungirea paş
aportului de cetăţ
ean român cu domiciliul în străinătate
aplicarea menţ
iunii de cetăţ
ean român cu domiciliul în străinătate
întrucât îmi stabilesc (am) domiciliul în (ţ
ara)

Declar pe propria răspundere că
nu posed paş
aport simplu

posed paş
aportul simplu nr.
eliberat la data de
de formaţ
iunea de paş
apoarte
din judeţ
ul
Sex

CNP

Data naş
terii
M

F

Z

Z

L

L

A

A

A

A

Numele
Prenumele
Nume anterioare
Numele ş
i prenumele avute la plecarea din ţ
ară

Prenumele tatălui

Prenumele mamei

Locul naş
terii: Ţara
Domiciliul în stră
ină
tate :Ţara
Ultimul domiciliu în România: Judeţ
ul
Adresa, telefon
Naţ
ionalitatea
Semnalmente
Înă
lţ
ime
cm

Judeţ
ul

Localitatea

Adresa
Localitatea

Nu depă
ş
iţ
i chenarul !

Data depunerii cererii

Culoarea ochilor

Semnă
tura

Continuarea pe verso.
SECRET DE SERVICIU
(dupăînregistrare)

Mă
legitimez
cu (marcaţ
i
cu X)
Starea civilă

carte de identitate
buletin de identitate
adeverinţ
ăprovizorie de identitate
certificat de naş
tere
necăsătorit(ă
)

că
sătorit(ă
)

Numele ş
i prenumele soţ
ului/soţ
iei

Studii

gimnaziale

inginer
economist
lucrător în servicii ş
i comerţ
altăprofesie

seria
data de

liceale

nr

eliberat la
de

divorţ
at(ă
)
Data naş
terii

postliceale

PROFESIE
medic, farmacist
artist
agricultor
fă
răprofesie

Locul naş
terii

superioare

jurist
funcţ
ionar
muncitor
student

vă
duv(ă)

fă
răstudii

profesor, învă
ţ
ă
tor
tehnician, maistru
cadru militar
elev

Copii sub 14 ani pentru care se solicităstabilirea domiciliului în străinătate
Nr. Crt.

Numele ş
i prenumele

Locul ş
i data naş
terii

Numă
r certificate de naş
tere

La cererea întocmităîn douăexemplare se anexează
:
- 3 (trei) fotografii color 3,5/4,5 cm;
- copie dupădovada din care rezultăcăautorită
ţ
ile statului în care doreş
te săse stabileascăi-au
acordat viza de intrare, în vederea stabilirii sau dreptul de ş
edere permanentă(vizăîn forma stabilită
de autorită
ţ
ile statului respectiv, carnet de rezident, paş
aport, carte de identitate ori altădovadă
scrisă
, eliberatăîn acest scop);
- copii (xerocopii) dupăactele de stare civilă(certificat de naş
tere, că
să
torie, transcrise în registrele
de stare civilăromâne pentru cele emise în stră
ină
tate);
- xerocopii ale că
rţ
ii (buletinului) de identitate, paş
aportului (pag. 1, 2 ş
i 3) sau alte documente care
săateste calitatea de cetă
ţ
ean român;
- copii (xerocopii) dupăcertificatele de naş
tere emise de autorită
ţ
ile stră
ine, transcrise în registrele
de stare civilăromâne, pentru copii sub 14 ani pentru care se solicităincluderea în paş
aport, cât ş
i
pentru cei care solicităpaş
aport individual.

Cererea completatăcu date inexacte sau omisiuni ş
i neanexarea (în funcţ
ie de situaţ
ie) a
documentelor menţ
ionate, nu poate fi aprobată
.

ANEXA

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Serviciul public comunitar pentru eliberarea ş
i evidenţ
a paş
apoartelor simple al
municipiului/judeţ
ului ............................ prelucreazădatele cu caracter personal furnizate de
dumneavoastrăprin acest formular, prin mijloace automatizate ş
i manuale, în scopul eliberării
paş
aportului simplu ş
i este înregistrat la Autoritatea Naţ
ionalăde Supraveghere a Prelucră
rii
Datelor cu Caracter Personal, sub numă
rul ………...
În scopul emiterii paş
aportului simplu aveţ
i obligaţ
ia săfurnizaţ
i datele cerute în formular, în
caz contrar refuzul dvs. determinând imposibilitatea eliberă
rii paş
aportului simplu.
Informaţ
iile înregistrate sunt destinate utiliză
rii de că
tre operator în scopul precizat ş
i sunt
comunicate Direcţ
iei Generale de Paş
apoarte (în scopul constituirii ş
i gestionă
rii Registrului
Naţ
ional de Evidenţ
ăa Paş
apoartelor Simple - notificare nr. 10986), altor structuri/ unită
ţ
i ale
Ministerului Administraţ
iei ş
i Internelor pentru îndeplinirea altor atribuţ
ii legale.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţ
ia datelor cu caracter personal ş
i libera circulaţ
ie a
acestor date, beneficiaţ
i de dreptul de acces, de intervenţ
ie asupra datelor, de opoziţ
ie ş
i de
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, văputeţ
i
adresa cu o cerere scrisă
, datatăş
i semnatăla secretariatul serviciului sau la Serviciul
Secretariat din cadrul Direcţ
iei Generale de Paş
apoarte. De asemenea, văeste recunoscut
dreptul de a văadresa justiţ
iei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege.

_______________
(Semnă
tura)

COLECTARE DATE PAŞAPORT simplu

