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FORMULAR CERERE – FURNIZARE DATE DIN R.N.E.P.S 
 (Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple) 

 

Subsemnatul  
 Nume anterior  fiul/fiica lui  și al  
      Născut(ă) la data:  în  
  Domiciliat(ă) în:  
  Identificat(ă) cu CI/BI/Pașaport serie  număr  vă rog să-mi furnizați date din RNEPS 
      Cu privire la  
    Plecarea din România pe numele  La data de  
    DATE DESPRE PĂRINȚI 1  

Nume/prenume:  
Data/Loc naștere:  
Nume/prenume:  

Data/Loc naștere:  
  

Solicit  ☐DA    ☐NU date din RNEPS cu privire la  
   referitoare la mama/tatăl/bunica/bunicul meu  
    
Doresc să primesc răspunsul  
  ☐  la ghișeu sau  ☐ la adresa  
  Anexez la această cerere următoarele documente2:  
  -  

-  
-  
-  

  Subsemnatul(a), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte și declarații, că sunt titularul dreptului de a 
solicita, de a utiliza și de a avea acces la aceste informații și că datele furnizate mai sus sunt reale. 
 Data  Semnătura  
    E-mail  Prin ☐ avocat    ☐ mandatar   ☐ reprezentant legal 
  Nume și prenume  
  Act de identitate  
  Semnătura  
    
-1se completează opțional;datele referitoare la părinți se furnizează de către D.G.P. numai în condițiile existenței consimțământului expres și neechivoc al acestora! 
-2copia documentelor de identitate. Dacă cererea se depune personal la ghișeul de relații cu publicul, nu este necesară copia documentului de identitate, întrucât  
identificarea se va face de către funcționarul care primește cererea;  
- copiile legalizate, și, după caz apostilate/supralegalizate ale actelor de stare civilă ale solicitantului (ascendenților/descendenților), precum și a documentelor din care 
rezultă eventualele schimbări intervenite cu privire la datele personale; aceste documente pot fi depuse în copie simplă, doar dacă funcționarul care primește cererea le 
certifică pentru conformitate cu originalul; 
- documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal/convențional, în original; declarația de acord,în original, a ascendenților/descendenților (în cazul în care 
se solicită date despre aceștia) cu privire la furnizarea datelor din RNEPS.  
Dacă actele de stare civilă sunt emise de autorități străine trebuie să fie însoțite și de o traducere legalizată sau efectuată de către un traducător autorizat a cărui  
semnătură este legalizată. 
 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către Direcţia Generală de Paşapoarte (DGP) în scopul soluţionării cererii de furnizare a datelor din Registrul Naţional 
de Evidenţă a Paşapoartelor Simple. Datele dumneavoastră sunt stocate pe durata necesară îndeplinirii atribuţiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile. 
Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către DGP pot să îşi exercite drepturile de 
acces la date, de rectificare, ştergere, restricţionare, de opoziţie în conformitate cu dispoziţiile art. 15-19 şi 21 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (RGPD), 
printr-o cerere trimisă pe adresa instituţiei noastre sau la e-mail protectiadatelor.dgp@mai.gov.ro. De asemenea, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea 
Naţională de Supraveghere (ANSPDCP). Pentru mai multe informaţii despre politica noastră de confidenţialitate puteţi accesa pagina www.pasapoarte.mai.gov.ro. 


