2

Nr._______________
Mapa_______________

Certific identitatea
persoanei şi exactitatea
datelor

Loc pentru
fotografie

Verificat în vederea
aprobării

(rezervat autorităţii)

C.

3,5x4,5
cm
Aprob

FORMULAR

Data:__________________
Dată în faţa mea:_________
Semnătura_______________

pentru eliberarea unui paşaport simplu
pentru minorul sub 14 ani
ELECTRONIC

Tata / Mandatar*
(* Se completează dacă este cazul)

CNP
Numele
Prenumele
Domiciliul
BI/CI/PAS seria

Nr.

Împuternicit prin
Procura specială*
Semnătura
Mama

CNP
Numele
Prenumele
Domiciliul
BI/CI/PAS seria

Nr.

Semnătura
Solicităm eliberarea paşaportului minorului:

CNP

Sex

Data naşterii
M

F

Z

Z

L

Numele
Prenumele
Numele anterior
Prenumele tatălui
Locul naşterii
Domiciliul
Reşedinţa
Telefon

Prenumele mamei
Judeţul

L

A

A

A

A

Declarăm pe propria răspundere că minorul (marcaţi cu X situaţia corespunzătoare)
Posedă paşaport simplu (electronic)

Nr:

Posedă paşaport simplu temporar

de:

Nu posedă paşaport

FURAT

eliberat la data de
PIERDUT*

DISTRUS*

seria
data de

Certificat de naştere al minorului

nr

eliberat(ă) la
de

Data depunerii cererii

Culoarea ochilor

*Se completează şi declaraţia
(Se completează numai dacă minorul îşi stabileşte domiciliul în străinătate )

SOLICIT(ĂM)
emiterea unui paşaport în care să se menţioneze statul de domiciliu
Ţara:
Ultimul domiciliu în România: Judeţul
Adresa, telefon

Localitatea

SOLICIT ELIBERAREA PAŞAPORTULUI LA:
S.P.C.E.E.P.S.
M.D.O.C.

Ţara

Misiunea

Semnătura___________________

DECLARAŢIE
(Se completează numai în caz de pierdere/distrugere a paşaportului)

Subsemnatul(a) ___________________________________________născut(ă) la data de _______________,
în localitatea
____________________________,
judeţul_________________,
fiul
(fiica)
lui
____________________
şi
al (a)
______________________, domiciliat(ă)
în
localitatea
________________________, judeţul (sectorul) ________________________, str.__________________________,
nr._________, bloc_________, scara_______, etajul____, apartamentul____, cunoscând prevederile art. 292 Cod
Penal, potrivit caruia declaraţia necorespunzătoare adevărului constituie infracţiunea de FALS ÎN
DECLARAŢIE şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani, declar pe propria răspundere următoarele: (se
va menţiona amănunţit când şi unde a pierdut sau, în cazul distrugerii, din ce cauză s-a distrus)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Aceasta îmi este declaraţia pe care o susţin şi o semnez personal.
Data__________________

Semnătura___________________

SPCEEPS Timiș prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest formular, prin mijloace automatizate şi manuale, în
scopul eliberării paşaportului simplu electronic/temporar şi este înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal, sub numărul 4711. În scopul emiterii paşaportului simplu electronic aveţi obligaţia să furnizaţi datele cerute în formular, precum şi datele
biometrice (imagine facială şi impresiunile digitale), în caz contrar refuzul dvs. determinând imposibilitatea eliberării paşaportului simplu electronic.
În scopul emiterii paşaportului simplu temporar aveţi obligaţia să furnizaţi datele cerute în formular, în caz contrar refuzul dvs. determinând
imposibilitatea eliberării acestuia. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopul precizat şi sunt comunicate Direcţiei
Generale de Paşapoarte (în scopul personalizării paşapoartelor simple electronice şi în scopul constituirii şi gestionării Registrului Naţional de
Evidenţă a Paşapoartelor Simple – notificare nr. 10986), şi altor structuri/unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru îndeplinirea
atribuţiilor legale (cu excepţia impresiunilor digitale, care se şterg după realizarea scopului în care au fost colectate). 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, dreptul
de opoziţie şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi
semnată la misiunea diplomatică/oficiul consular sau la secretariatul serviciului şi la Serviciul Secretariat din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege.
Am luat la cunoştinţă şi confirm corectitudinea datelor înscrise pe formular.

*Se completează şi declaraţia

______________
(Semnătura)

______________
(Semnătura)

Formularul completat cu date inexacte şi omisiuni este nul de drept.

