CERERE PENTRU OBŢINEREA TITLULUI DE CĂLĂTORIE
(se completeaza cu majuscule)
Subsemnatul(a)
Numele de familie _______________________ Numele de familie anterior _________________________
Prenumele ______________________________ Prenumele avut anterior ___________________________
Fiul/fiica lui _______________________________ şi al(a) ______________________________________
(numele complet al tatălui)

(numele complet al mamei)

Nascut(a) în anul ___________ luna _____________________________________________ ziua _______
în localitatea _____________________________ judeţul __________________ ţara __________________
cu domiciliul în _________________________________________________________________________
(adresa completă)

Ultimul domiciliul în România _____________________________________________________________
(adresa completă)

Titularul actului de identitate _______________________________ seria ____ numărul _______________
(tipul actului: paşaport, buletin)

eliberat de _____________________________________________ la data de _______________________
(instituţia emitentă)

Înălţime ______ Semne particulare ___________________ Cetăţenia actuală ________________________
Persoane din România care pot confirma identitatea (nume, adresă, telefon):
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
Solicit eliberarea unui titlu de călătorie, pentru efectuarea unei deplasări în România. Deplasarea în
România va avea loc la data de ___________________ sau în perioada ____________________________.
Deplasarea va începe la _____________________________ şi se va termina la ______________________.
(se va menţiona localitatea de plecare)

(se va menţiona localitatea din România)

Situaţia documentului de călătorie anterior
(se va menţiona dacă a fost pierdut, furat, distrus sau deteriorat, se vor descrie împrejurările acestui eveniment şi va prezenta dovada
reclamării pierderii sau furtului la autorităţile locale sau documentul distrus ori deteriorat)
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Declar că informaţiile înscrise de mine în cuprinsul acestui formular sunt corecte şi complete. Înţeleg că
documentul de călătorie care mi se va elibera în baza acestei cereri este valabil pentru o singură călătorie,
cu destinaţia România, fiind valabil până la momentul intrării mele în România. Am luat la cunoştinţă
faptul că acest document nu va putea fi folosit pentru alte călătorii, în alte scopuri şi către alte destinaţii,
urmând ca la ajungerea mea în România să solicit autorităţilor române eliberarea unui paşaport individual
de cetăţean român, în condiţiile legii.
Semnătura__________________________

Data _________________

Zonă rezervată menţiunilor autorităţilor române

Oficiul consular___________________

Cerere nr. _________________________________

Taxa încasată ______________________

Rezolvată la data de _________________________

Titlu emis nr. ______________________

