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ŞI INTERNELOR

Bucureş
ti
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Direcţ
ia Generalăde Paş
apoarte

Direcţ
ia Generalăde Paş
apoarte din Ministerului Administraţ
iei ş
i Internelor a
să
rbă
torit, astă
zi 22 martie 2010, la sediul din Calea Floreasca nr. 202, sector 1
Bucureş
ti, Ziua Paş
aportului Românesc.
Manifestă
rile ocazionate la aniversarea acestei a IV-a ediţ
ii au fost încununate de
prezenţ
a unor invitaţ
i din conducerea Ministerului Administraţ
iei ş
i Internelor,
Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanţ
i ai instituţ
iilor, companiilor ş
i firmelor
care sunt colaboratori direcţ
i în activitatea pe linia confecţ
ionă
rii, gestionă
rii,
personaliză
rii documentelor de trecere a frontierei sau de ş
edere ş
i emiterii unor
categorii dintre acestea, dar ş
i de rezerviş
ti din structura de paş
apoarte.
De un real interes a fost demonstraţ
ia practicăa procesului de personalizare
automatizatăş
i expediţ
ie a documentelor de că
lă
torie electronice cu date biometrice
incluse.
Manifestarea a inclus ş
i festivitatea de avansare în gradul profesional urmă
tor,
înainte de îndeplinirea stagiului minim precum ş
i decernarea premiilor la Concursul de
tir organizat cu ocazia Zilei Paş
aportului Românesc.
Persoana de contact: comisar de poliţ
ie Mariana Alexă
ndreanu tel.0732.767.581
Informaţ
ii de back-ground:
La capitolul IV, secţ
iunea a 2-a, punctul 67 din H.G. nr. 1540/25.11.2008 pentru aprobarea
Strategiei naţ
ionale privind aderarea la spaţ
iul Schengen pentru perioada 2008-2011, este prevă
zut
faptul că„În ceea ce priveş
te documentele de călătorie ş
i autorizaţ
iile de intrare/ş
edere, se impune
luarea măsurilor necesare asigurării celor mai înalte standarde stabilite la nivel comunitar”, acestea
vizând „armonizarea actualelor elemente de siguranţ
ădin documentele emise de autorităţ
ile române
cu cele folosite de statele Schengen, inclusiv integrarea elementelor de identificare biometrice care
determinăo conexiune mai sigurăîntre posesori ş
i aceste documente ş
i, totodată, o mai bunăprotecţ
ie
împotriva folosirii în mod fraudulos a acestora”.
Producerea paş
apoartelor electronice se realizeazăde că
tre Compania Naţ
ională„Imprimeria
Naţ
ională
”S.A., care beneficiazăîn baza legii sale de organizare ş
i funcţ
ionare de un drept exclusiv de
producere a paş
apoartelor electronice. Potrivit art. II alin. (3) ş
i (4) din O.U.G. nr. 94/2008, Compania
Naţ
ională„Imprimeria Naţ
ională
” S. A. este abilitatăsăprocure ş
i săpunăla dispoziţ
ia Ministerului
Administraţ
iei ş
i Internelor ş
i a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele ş
i programele
informatice necesare pentru personalizarea paş
apoartelor electronice, colantelor uniforme de viză,
Bucureş
ti, str. Nicolae Iorga nr. 27-29, tel/fax 021/2.12.56.83
cod 010433; e-mail: dgp.relatiipublice@mai.gov.ro
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colantelor pentru vize biometrice ş
i asigură comunicaţ
iile ş
i serviciile necesare funcţ
ionă
rii
neîntrerupte a întregului sistem de emitere, gestionare ş
i eliberare a acestor documente.
Autoritatea desemnată
, conform art. II alin. (1) din O.U.G. nr. 94/2008, săpersonalizeze
paş
apoartele electronice este Centrul Naţ
ional Unic de Personalizare a Paş
apoartelor Electronice care
funcţ
ioneazăîn structura Direcţ
iei Generale de Paş
apoarte din cadrul Ministerului Administraţ
iei ş
i
Internelor.
În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului Europei din 13 decembrie
2004 privind standardele pentru elementele de securitate ş
i elementele biometrice integrate în
paş
apoarte ş
i în documente de că
lătorie emise de statele membre, România, ca stat membru, a introdus
paş
apoartele electronice.
Elementul de noutate constăîn introducerea mediului electronic de stocare(cipul). Cipul
include datele personale existente în fila informatizată
: nume, prenume, data naş
terii, codul numeric
personal, termenul de valabilitate al documentului, organul emitent, cetăţ
enia. De asemenea, acesta
conţ
ine imaginea facialăş
i impresiunile digitale a 2 degete de la ambele mâini, cu excepţ
ia minorilor
cu varsta sub 6 ani ş
i persoanelor pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă
.
Faţ
ăde paş
apoartele vechi, care rămân valabile panăla expirare ş
i care conţ
in 32 elemente
de siguranţ
ă
, paş
apoartele electronice conţ
in 50 elemente de siguranţ
ă
. Ca elemente de noutate putem
enumera: introducerea elementelor biometrice în cip iar cipul este introdus într-o paginăde
policarbonat care asigurăprotecţ
ia ş
i securitatea acestuia, garantând totodatăautenticitatea, integritatea
ş
i confidenţ
ialitatea datelor, stema României în tehnologie intaglio, pagina din policarbonat conţ
inând datele de identificare ale titularului ş
i cipul - poziţ
ionatăîntre coperta întâi (interioară
) ş
i
pagina 1, pagina 1 cu fotografia în umbrăa titularului realizatăprin imprimare inkjet, fotografia
titularului gravatălaser ş
i fotografia în umbrărealizatăprin perforaţ
ie cu laser, numărul paş
aportului
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 broş
are este protejat prin modalitatea de coasere, este introdus în copertă
însemnul “Uniunea Europeană”, însemnul distinctiv pentru paş
aport electronic.
Valabilitatea paş
aportului 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 paş
aportului electronic a fost stabilităde către Compania Naţ
ionalăImprimeria
Naţ
ională- S.A. la preţ
ul de 234 lei inclusiv T.V.A (se achităla unităţ
ile CEC Bank), iar taxa
consularăeste de 32 lei (se achităla unităţ
ile CEC Bank sau trezorerie).
Pentru situaţ
ii de urgenţ
ăromânii pot solicita paş
aportul temporar, care se elibereazăîn cel
mult 3 zile lucrătoare. Preţ
ul de cost al paş
aportului temporar este de 212 lei (80 lei contravaloarea
paş
aportului se achităla unităţ
ile CEC Bank, 32 lei taxa consularăse achităla unită
ţ
ile CEC Bank sau
la trezorerie, dupăcaz, ş
i 100 lei tariful suplimentar de urgenţ
ăse achităla trezorerie), ş
i are un
termen de valabilitate de 1 an.
Începând cu data de 31.12.2008, datăla care Direcţ
ia Generalăde Paş
apoarte a emis
primul specimen de paş
aport electronic simplu românesc, pânăîn prezent, aproape 76.000
cetăţ
eni români au solicitat paş
aport electronic.

