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Direcţia Generalăde Paşapoarte din Ministerului Administraţiei şi Internelor a
sărbătorit, astăzi 22 martie 2010, la sediul din Calea Floreasca nr. 202, sector 1
Bucureşti, Ziua Paşaportului Românesc.

Manifestările ocazionate la aniversarea acestei a IV-a ediţii au fost încununate de
prezenţa unor invitaţi din conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor,
Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanţi ai instituţiilor, companiilor şi firmelor
care sunt colaboratori direcţi în activitatea pe linia confecţionării, gestionării,
personalizării documentelor de trecere a frontierei sau de şedere şi emiterii unor
categorii dintre acestea, dar şi de rezervişti din structura de paşapoarte.

De un real interes a fost demonstraţia practicăa procesului de personalizare
automatizatăşi expediţie a documentelor de călătorie electronice cu date biometrice
incluse.

Manifestarea a inclus şi festivitatea de avansare în gradul profesional următor,
înainte de îndeplinirea stagiului minim precum şi decernarea premiilor la Concursul de
tir organizat cu ocazia Zilei Paşaportului Românesc.

Persoana de contact: comisar de poliţie Mariana Alexăndreanu tel.0732.767.581

Informaţii de back-ground:
La capitolul IV, secţiunea a 2-a, punctul 67 din H.G. nr. 1540/25.11.2008 pentru aprobarea

Strategiei naţionale privind aderarea la spaţiul Schengen pentru perioada 2008-2011, este prevăzut
faptul că„În ceea ce priveşte documentele de călătorie şi autorizaţiile de intrare/şedere, se impune
luarea măsurilor necesare asigurării celor mai înalte standarde stabilite la nivel comunitar”, acestea
vizând „armonizarea actualelor elemente de siguranţădin documentele emise de autorităţile române
cu cele folosite de statele Schengen, inclusiv integrarea elementelor de identificare biometrice care
determinăo conexiune mai sigurăîntre posesorişi aceste documenteşi, totodată, o mai bunăprotecţie
împotriva folosirii în mod fraudulos a acestora”.

Producerea paşapoartelor electronice se realizeazăde către Compania Naţională„Imprimeria
Naţională”S.A., care beneficiazăîn baza legii sale de organizare şi funcţionare de un drept exclusiv de
producere a paşapoartelor electronice. Potrivit art. II alin. (3) şi (4) din O.U.G. nr. 94/2008, Compania
Naţională„Imprimeria Naţională” S. A. este abilitatăsăprocure şi săpunăla dispoziţia Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele şi programele
informatice necesare pentru personalizarea paşapoartelor electronice, colantelor uniforme de viză,
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colantelor pentru vize biometrice şi asigură comunicaţiile şi serviciile necesare funcţionării
neîntrerupte a întregului sistem de emitere, gestionare şi eliberare a acestor documente.

Autoritatea desemnată, conform art. II alin. (1) din O.U.G. nr. 94/2008, săpersonalizeze
paşapoartele electronice este Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice care
funcţioneazăîn structura Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi
Internelor.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului Europei din 13 decembrie
2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în
paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, România, ca stat membru, a introdus
paşapoartele electronice.

Elementul de noutate constăîn introducerea mediului electronic de stocare(cipul). Cipul
include datele personale existente în fila informatizată: nume, prenume, data naşterii, codul numeric
personal, termenul de valabilitate al documentului, organul emitent, cetăţenia. De asemenea, acesta
conţine imaginea facialăşi impresiunile digitale a 2 degete de la ambele mâini, cu excepţia minorilor
cu varsta sub 6 ani şi persoanelor pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă.

Faţăde paşapoartele vechi, care rămân valabile panăla expirare şi care conţin 32 elemente
de siguranţă, paşapoartele electronice conţin 50 elemente de siguranţă. Ca elemente de noutate putem
enumera: introducerea elementelor biometrice în cip iar cipul este introdus într-o paginăde
policarbonat care asigurăprotecţia şi securitatea acestuia, garantând totodatăautenticitatea, integritatea
şi confidenţialitatea datelor, stema României în tehnologie intaglio, pagina din policarbonat -
conţinând datele de identificare ale titularului şi cipul - poziţionatăîntre coperta întâi (interioară) şi
pagina 1, pagina 1 cu fotografia în umbrăa titularului realizatăprin imprimare inkjet, fotografia
titularului gravatălaser şi fotografia în umbrărealizatăprin perforaţie cu laser, numărul paşaportului
perforat prin paginile 1-32, inclusiv în coperta a doua, iar în pagina din policarbonat gravat laser,
datele informatizate citibile optic (MRZ), banda heliogravatăîn coperta 1, hârtia utilizatăcuprinde
filigrane în 3 tonuri, firul de broşare este protejat prin modalitatea de coasere, este introdus în copertă
însemnul “Uniunea Europeană”, însemnul distinctiv pentru paşaport electronic.

Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 6 ani,
valabilitatea acestuia este de 3 ani.

Termenul de eliberare este de pânăla 30 de zile lucrătoare.
Contravaloarea paşaportului electronic a fost stabilităde către Compania NaţionalăImprimeria

Naţională- S.A. la preţul de 234 lei inclusiv T.V.A (se achităla unităţile CEC Bank), iar taxa
consularăeste de 32 lei (se achităla unităţile CEC Bank sau trezorerie).

Pentru situaţii de urgenţăromânii pot solicita paşaportul temporar, care se elibereazăîn cel
mult 3 zile lucrătoare. Preţul de cost al paşaportului temporar este de 212 lei (80 lei contravaloarea
paşaportului se achităla unităţile CEC Bank, 32 lei taxa consularăse achităla unităţile CEC Bank sau
la trezorerie, dupăcaz, şi 100 lei tariful suplimentar de urgenţăse achităla trezorerie), şi are un
termen de valabilitate de 1 an.

Începând cu data de 31.12.2008, datăla care Direcţia Generalăde Paşapoarte a emis
primul specimen de paşaport electronic simplu românesc, pânăîn prezent, aproape 76.000
cetăţeni români au solicitat paşaport electronic.


