
Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.___________________ 
Mapa_________________  

 
Loc pentru 
fotografie 

 
3,5x4,5  

cm 

Certific identitatea persoanei şi 
exactitatea datelor  

 
Loc pentru 
fotografie 

 
3,5x4,5  

cm 

5 
C. A.J. 

Ambasada/Consulatul României  
la ________________________ 
Nr.__________/_____________ 

  

M. 

                                          CERERE                        Anexa 13 
pentru dobândirea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate 

SOLICIT (marcaţi cu X situaţia corespunzătoare) 
 emiterea unui paşaport pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate 
 prelungirea paşaportului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate 
 aplicarea men]iunii de cetăţean român cu domiciliul în străinătate   
întrucât îmi stabilesc (am) domiciliul în (ţara)  

Declar pe propria răspundere că  

 nu posed paşaport simplu  posed  paşaportul simplu nr.          
 eliberat la data de      de formaţiunea de paşapoarte 

 din judeţul   

CNP              Sex    Data naşterii          
  M  F  Z Z L L A A A A  

Numele                                   
  

Prenumele                                   
  

Nume anterioare                                   
Numele şi prenumele avut la plecarea din ţară 

                                         
Prenumele tatălui Prenumele mamei 

                                        
Locul  naşterii: ţara  Judeţul  Localitatea  
Domiciliul  în străinătate : ţara  Adresa, telefon  
 
Ultimul domiciliu  în România: Judeţul  Localitatea  

Adresa, telefon   
Naţionalitatea  Nu depăşiţi chenarul ! 

Semnalmente Data depunerii cererii     

Înălţime Culoarea ochilor                                                                                      Semnătura 
   Cm   

Continuarea pe verso. 
 



Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287 

 
 

Mă  carte de identitate seria   nr         eliberat la 
Legitimez  buletin de identitate data de        de  
cu (marcaţi   adeverinţă provizorie de identitate  
       cu X)  certificat de naştere  
  paşaport  

 
Starea civilă  necăsătorit(ă)  căsătorit(ă)  divorţat(ă)  văduv(ă) 

 
Numele şi prenumele soţului/soţiei Data naşterii Locul naşterii 

   
 

Studii  gimnaziale  liceale  postliceale  superioare  fără studii 

 
PROFESIE 

 inginer  medic, farmacist  jurist  profesor, învăţător 
 economist  artist  funcţionar  tehnician, maistru 
 lucrător în servicii şi comerţ  agricultor  muncitor  cadru militar 
 altă profesie  fără profesie  student  elev 

 
 

Data plecării din România  

 
Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001. 

 
 

Semnătura: ____________________________________ 
 
 

La cererea întocmită în două exemplare se anexează: 
- 3 (trei) fotografii color 3,5/4,5 cm; 
- copie după dovada din care rezultă că autorităţile statului în care doreşte să se stabilească i-au 
acordat viza de intrare, în vederea stabilirii sau dreptul de şedere permanentă (viză în forma stabilită 
de autorităţile statului respectiv, carnet de rezident, paşaport, carte de identitate ori altă dovadă 
scrisă, eliberată în acest scop); 
- copii (xerocopii) după actele de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, transcrise în registrele 
de stare civilă române pentru cele emise în străinătate); 
- xerocopii ale cărţii (buletinului) de identitate, paşaportului (pag. 1, 2 şi 3) sau alte documente care 
să ateste calitatea de cetăţean român; 
- copii (xerocopii) după certificatele de naştere emise de autorităţile străine, transcrise în registrele 
de stare civilă române, pentru copii sub 14 ani pentru care se solicită paşaport individual. 
 

Cererea completată cu date inexacte sau omisiuni şi neanexarea  (în funcţie de situaţie) a 
documentelor menţionate, nu poate fi aprobată. 
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