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                                                                                                   Anexa 14 
7777 

 
 

CERERE 
pentru emiterea paşaportului şi stabilirea domiciliului în străinătate a minorilor, 

cetăţeni români adoptaţi de cetăţeni străini 
Rog să aprobaţi eliberarea unui paşaport pentru stabilirea domiciliului în (ţara)  
la adresa  
a copilului adoptat, cu următoarele date de identitate 

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

Numele                                   
  

Prenumele                                   
 

Prenumele tatălui adoptiv 
 

Prenumele mamei adoptive 
                                         
Locul naşterii  Judeţul  Localitatea  

Menţionez că înainte de adopţie minorul s-a numit 
Numele                                   

      
Prenumele                                   

Prenumele tatălui natural Prenumele mamei naturale 
                                         

Ultimul domiciliu în România:Judeţul  Localitatea  
Adresa, telefon  

  
Naţionalitatea  

      .                                                                                                                                                           Nu depăşiţi chenarul ! 
Semnalmente       

Înălţime Culoarea ochilor                                                                              Semnătura minorului 
   cm   (dacă este cazul) 

Continuarea pe verso. 
 
 

 

Nr.___________________ 
Mapa_________________  

 
Loc pentru 
fotografie 

 
3,5x4,5  

cm 

Certific identitatea persoanei şi 
exactitatea datelor  

 
Loc pentru 
fotografie 

 
3,5x4,5  

cm 

7 
C. A.J. M. 

  



Subsemnatul  
în calitate de  

Declar pe propria răspundere că(marcaţi cu X situaţia corespunzătoare) 
 minorul nu posedă  posedă(a posedat)paşaportul simplu nr.           
              paşaport simplu eliberat la data de         de formaţiunea de paşapoarte  

din judeţul   
şi solicit un nou paşaport deoarece  

 

 
Minorul se  carte de identitate seria   nr         eliberat la 
legitimează  buletin de identitate Data de         de  
Cu (marcaţi  adeverinţă provizorie de identitate  
Cu X)  certificate de naştere  

Solicit eliberarea paşaportului în regim de urgenţă.    (Marcaţi cu X) 
 DA  NU  

Data depunerii cererii
           

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

 
 

DOVADA DE PRIMIRE A PAŞAPORTULUI 
Subsemnatul  
în calitate de  

am primit paşaportul nr.          
Mă  carte de identitate seria   nr         eliberat la 
legitimez  buletin de identitate Data de         de  
cu (marcaţi  adeverinţă provizorie de identitate  
cu X)  certificate de naştere  

Data primirii paşaportului           
 

 
 

   Semnătura  
 
La cerere se anexează: 
- 3(trei) fotografii color 3,5/4,5 cm; 
- copie legalizată după hotărârea judecătorească (rămasă definitivă) prin care s-a încuviinţat 
adopţia şi o xerocopie a acesteia; 
- certificatul de naştere al copilului adoptat (original + 2 xerocopii); 
- adresă de certificare a fotografiei minorului emisă de instituţia de ocrotire autorizată; 
- certificatul de conformitate al Comitetului Român de Adopţii; 
- delegaţie sau procură pentru avocaţi în cazul în care părinţii adoptivi nu se pot prezenta 
pentru întocmirea formalităţilor; 

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

 
 
 


