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CERERE 

pentru dobândirea statutului de cet��ean român cu domiciliul în str�in�tate 

SOLICIT (marca�i cu X situa�ia corespunz�toare) 
X emiterea unui pa�aport pentru cet��eni români cu domiciliul în str�in�tate 
 prelungirea pa�aportului de cet��ean român cu domiciliul în str�in�tate 
 aplicarea men]iunii de cet��ean român cu domiciliul în str�in�tate   
întrucât îmi stabilesc (am) domiciliul în (�ara) Statele Unite ale Americii 

Declar pe propria r�spundere c�  

 nu posed pa�aport simplu  Posed  pa�aportul simplu nr.          

 eliberat la data de          de forma�iunea de pa�apoarte 

 din jude�ul   

CNP              Sex    Data na�terii          
  M  F  Z Z L L A A A A  

Numele                                   
  

Prenumele                                   
  

Nume anterioare                                   
Numele �i prenumele avut la plecarea din �ar� 

                                         
Prenumele tat�lui Prenumele mamei 

                                         
Locul  na�terii: �ara  Jude�ul  Localitatea  
Domiciliul  în str�in�tate : �ara S. U. A. Adresa,   
                                                                                                              Telefon din SUA 
Ultimul domiciliu  în România: Jude�ul  Localitatea                      Str.                      Nr. 

Na�ionalitatea                                                 Nu dep��i�i chenarul ! 

Semnalmente Data depunerii cererii            

În�l�ime Culoarea ochilor                                                                                      Semn�tura 
   Cm   

Continuarea pe verso. 

Nr.___________________ 
Mapa_________________  

 
Loc pentru 
fotografie 

 
3,5x4,5  

cm 

Certific identitatea persoanei �i 
exactitatea datelor  

 
Loc pentru 
fotografie 

 
3,5x4,5  

cm 

5 
C. A.J. M. 

  Ambasada României 
WASHINGTON 

Nr.______/_________Taxa____$ 
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M�  carte de identitate seria   nr         eliberat la 
Legitimez  buletin de identitate data de          de  
cu (marca�i   adeverin�� provizorie de identitate  
       cu X)  certificat de na�tere  
  Pa�aport  

 
Starea civil�  nec�s�torit(�)  c�s�torit(�)  divor�at(�)  v�duv(�) 

 
Numele �i prenumele so�ului/so�iei Data na�terii Locul na�terii 

   

 
Studii  gimnaziale  liceale  postliceale  superioare  f�r� studii 

 
PROFESIE 

 inginer  medic, farmacist  jurist  profesor, înv���tor 
 economist  Artist  func�ionar  tehnician, maistru 
 lucr�tor în servicii �i comer�  Agricultor  muncitor  cadru militar 
 alt� profesie  f�r� profesie  student  elev 

 
 

Data plec�rii din România  

 
La cererea întocmit� în dou� exemplare se anexeaz�: 
- 4 (patru) fotografii color 3,5/4,5 cm 
- copie dup�  unul din documentele SUA (dovada din care rezult� c� autorit��ile SUA i-au acordat viza de intrare, în vederea 
stabilirii sau dreptul de �edere permanent� , copie dupa pasaportul american, certificatul de naturalizare, resident alien card sau 
permanent resident card) 
- copie dupa  actele de stare civila romanesti (certificatul de nastere, casatorie), iar pentru cele emise in strainatate transcrierile 
acestora in registrele de stare civila din Romania (obligatoriu) 
- cashier’s ceck sau money order in valoare taxei consulare 
- un plic autoadresat, timbrat corespunzator, pentru expedierea pasaportului 
 
 
 
 
 
 

Cererea completat� cu date inexacte sau omisiuni �i neanexarea  (în func�ie de situa�ie) a documentelor 
men�ionate, nu poate fi aprobat�. 

 

         
 
 
 
 
 


