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COMUNICAT DE PRESĂ 

Nr. 10 din 19.03.2020 

 

Direcția Generală de Pașapoarte și serviciile publice comunitare de pașapoarte 

sărbătoresc astăzi, 19 martie 2020, Ziua Pașaportului Românesc. 

Acest moment marchează trecerea a 100 ani de la Conferința de pace de la Paris a Ligii 

Națiunilor, eveniment ce a deschis noi orizonturi în ceea ce privește producerea 

documentelor de călătorie, întărind necesitatea standardizării acestora și reglementând 

modul în care ar trebui să funcționeze și să arate pașaportul standardizat internațional.  

În trecut, pașapoartele au luat multe forme, iar modalitățile în care au identificat titularul 

variau foarte mult. Inițial create pentru a servi drept ”conduite sigure” pentru persoanele 

care traversau teritorii străine pentru a negocia cu inamicii, în timpurile moderne 

pașapoartele au devenit în mod oficial garantul identității și al cetățeniei titularului, 

deschizându-i acestuia calea către orice destinație de pe glob. Foile de călătorie, scrisorile 

adeveritoare, cărțile de pribegie și alte documente similare au fost folosite timp de secole 

pentru a permite persoanelor să călătorească în siguranță în țări străine, însă pașaportul 

așa cum îl cunoaștem astăzi este rezultatul secolelor XIX și XX. 

Tendințele actuale pe scena internațională reclamă o atenție deosebită la securizarea 

documentelor de călătorie. Astfel, Direcția Generală de Pașapoarte urmează aceeași 

traiectorie stabilită la nivel internațional și se preocupă constant pentru emiterea unor 

documente de călătorie sigure. Odată cu noua generație de pașapoarte pusă în circulație 

anul trecut am făcut un pas în viitor prin complexitatea elementelor de securitate 

implementate, care fac din pașaportul românesc un document de călătorie aproape 

imposibil de falsificat.   

Învățând din trecut, dar conectați la prezent, suntem conștienți că tehnologia modernă 

modifică sistemul tradițional și reprezintă o adevărată provocare pentru instituțiile statului 

să țină pasul cu noutățile din domeniu. Implicarea majoră a personalului din sistemul de 

pașapoarte, pregătit pentru a avea o înțelegere fină cu privire la tot ce înseamnă eliberarea 

unor documente de călătorie performante care să limiteze tentativele de falsificare, 

precum și sprijinul constant al colaboratorilor noștri, sunt premisele care stau la baza 

promisiunii pe care ne-o facem nouă și, mai ales, cetățenilor români: 

Echipa de pașapoarte va menține la aceleași înalte standarde calitatea serviciilor 

oferite cetățenilor români! 

 

La mulți ani pașaportului românesc! 

         

 

http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/
mailto:dgp.relatiipublice@mai.gov.ro

