
FORMULAR LOCȚIITOR PENTRU ÎNREGISTRAREA INTRĂRII PE TERITORIUL GERMAN RO 

 
Acest formular va fi completat exclusiv de persoanele care nu au avut posibilitatea să se înregistreze online prin pagina de internet 

 https://www.einreiseanm eldung.de  

Fiecare persoană va completa un formular. În cazul minorilor sau a persoanelor aflate sub curatelă, formularul va fi completat și semnat 

de o persoană care exercită autoritatea părintească sau de curator.   

Completați formularul cu litere mari. Pentru spațiile între cuvinte lăsați câte o căsuță goală. 

Vă rugăm să înmânați formularul în întregime completat la cerere transportatorului sau organului polițienesc competent pentru 

controlul traficului de frontieră. 

Completarea cu date false constituie o contravenție și poate fi sancționată cu amendă contravențională de până la 25 000 euro.  

 
 

 

INFORMAȚII PRIVIND CĂLĂTORIA:  

1.  Denumirea societății de transport 2.  Linia numărul            3. Locul numărul (evtl.)  4.  Data sosirii (AAAA/LL/ZZ) 
 

    
5. Localitatea de decolare/de plecare (Vă rugăm introduceți localitatea și țara.) 

 

 
6. Trecând prin (Completați doar dacă ați schimbat mijlocul de transport sau ați făcut o escală.) 

 

 
 

 

DATE PERSONALE:    7.  Numele de familie  8.  Prenumele complet 9.  S e x  

femeiesc □ 
bărbătesc □ 

divers □ 

NUMĂRUL (NUMERELE) DE TELEFON la care puteți fi contactat/ă dacă este necesar, inclusiv prefixul de țară și de localitate          

12.  Telefon                                                                                                                                                       13. Telefon la  
        mobil                                                                                                                                                     serviciu 
 
14. Tel. privat 

             

15. E-Mail 

 
 

ADRESA LA CARE LOCUIȚI / ADRESA LOCULUI DE ȘEDERE ÎN GERMANIA: 

16. Numele hotelului (dacă este cazul) 17.  Strada și numărul (Vă rugăm lăsați o căsuță liberă între stradă  și număr.)                                                 18. Numărul apartamentului 
 

   
19.  Localitatea 20.  Landul federal 

 

  

 
 

 

ADRESA ALTOR LOCURI DE ȘEDERE PLANIFICATE PENTRU URMĂTOARELE 10 ZILE: 

22.  Numele hotelului (dacă este cazul) 23.  Strada și numărul (Vă rugăm lăsați o căsuță liberă între stradă și număr.) 24.  Numărul apartamentului 
 

   
25.  Localitatea 26.  Landul federal 

 

  
27.  Codul poștal 

 
SEMNĂTURA  prin care confirmați corectitudinea datelor 

 
 

 Formularul locțiitor completat în întregime se va prezenta și preda la cerere autorității competente, și anume: 

 transportatorului, atunci când intrați pe teritoriul federal venind direct dintr-o zonă de risc din spațiul Schengen,  
 în rest se va preda organelor polițienești însărcinate cu controlul traficului de frontieră (de regulă poliției federale).  

 
În cazul în care nu vi s-a solicitat în contextul intrării pe teritoriul federal predarea formularului locțiitor, aveți obligația să înregistrați online 
intrarea dvs. în Germania în termen de cel mult 24 de ore de la intrare, accesând link-ul https://www.einreiseanmeldung.de, sau să trimiteți 
imediat după intrarea în Germania pe cale poștală formularul locțiitor completat la adresa:   
 

Deutsche Post E-POST Solutions GmbH 

Aussteigekarte 

69990 Mannheim 

2 0       

 

21.  Codul poștal 

 

 
10.  CETĂȚENIA 

 

 
11. Data nașterii (AAAA/LL/ZZ) 

http://www.einreiseanmeldung.de/

