Anexa 7
Formular NATO - M
Aviz MAE

4,5 cm

Formular de acreditare:
- membrii comandamentelor NATO
- contractanți, experți tehnici și specialiști
ai comandamentelor NATO

Fotografie tip pașaport

Formularul se dactilografiază

3,5 cm

Comandament
Comandament*:

Cu sediul în:

*Se menționează HQ MND SE sau NFIU, după caz alte organizații militare internaționale

Date Personale
o Dna. / Dra.

o Dl.
Nume

Data nașterii

Nume anterioare

Locul nașterii

Prenume

Cetățenia

Starea civilă

Necăsătorit

Căsătorit

CNP*
*Dacă este cazul

Document de călătorie
Tip Pașaport

Număr Pașaport

Data eliberării

Data expirării

Ordin de deplasare NATO
Gradul militar / funcția
Data începerii oficiale a misiunii

Data intrării în România
până la

Persoana pe care o înlocuiește
Perioade în care ați mai fost în România și scopul șederii (oficial, turistic, afaceri, studii)

Misiuni oficiale îndeplinite anterior (țările și perioada)

Post nou

Adresa în România
Oraș

Strada

Nr.

Apt.

Număr de telefon

Reședința în România
Aveați reședință în România înainte de ocuparea funcției?
Sunteți în posesia unui permis de ședere valid?

Nu

Nu

Da, de la

Da, valabil de la

până la
până la

număr permis

Date membrii de familie
Relație

Numele și prenumele

Data și locul nașterii

Data intrării în România

Prin semnarea formularului, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în vederea emiterii cărților de identitate speciale.

Semnătura titularului

Semnătura și ștampila șefului
comandamentului

Data

De completat de către MAE
Documente atașate
Notificarea (prin nota verbală)
2 Fotografii tip pașaport
Copie pașaport, respectiv paginile de identificare a titularului paşaportului, precum şi cele în care sunt incluse menţiuni
(vize de intrare, vize ale Poliţiei de frontieră) și copie ordin de deplasare NATO
Alte documente:
Carte de identitate specială eliberat de MAE
Nr ___________ din

___________

Restituit la data de

_________________

Formular NATO - MF

Aviz MAE

4,5 cm

Formular de acreditare a membrilor de familie și a dependenților
membrilor comandamentelor NATO

Formularul se dactilografiază

Fotografie tip pașaport
3,5 cm

Comandament
Comandament*:

Cu sediul în:

*Se menționează HQ MND SE sau NFIU, după caz alte organizații militare internaționale

Date Personale
o Dna. / Dra.

o Dl.
Nume

Data nașterii

Nume anterioare

Locul nașterii

Prenume

Cetățenia

Starea civilă

Necăsătorit

Căsătorit

CNP*
*Dacă este cazul

Document de călătorie
Tip Pașaport

Număr Pașaport

Data eliberării

Data expirării

Numele și prenumele
membrului de familie

Grad militar / funcția
membrului de familie

Gradul de rudenie

Data intrării în România

Perioade în care ați mai fost în România și scopul șederii (oficial, turistic, afaceri, studii)

Misiuni oficiale îndeplinite anterior (țările și perioada)

Adresa în România
Oraș

Strada

Nr.

Apt.

Număr de telefon

Reședința în România
Aveați reședință în România înainte de ocuparea funcției?
Sunteți în posesia unui permis de ședere valid?

Nu

Nu

Da, de la

până la

Da, valabil de la

până la

număr permis

Prin semnarea formularului, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în vederea emiterii cărților de identitate speciale.

Semnătura titularului

Data

Semnătura și ștampila șefului
comandamentului

De completat de către MAE
Documente atașate
Notificarea (prin nota verbală)
2 Fotografii tip pașaport
Copie pașaport, respectiv paginile de identificare a titularului paşaportului, precum şi cele în care sunt incluse menţiuni
(vize de intrare, vize ale Poliţiei de frontieră)
Alte documente:
Carte de identitate specială eliberat de MAE
Nr ___________ din

___________

Restituit la data de

_________________

