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Cu privire la modelele actelor de identitate pentru apatrizi,  

cetățeni străini, refugiați și beneficiari de protecție umanitară 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul 

național de pașapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, 

art. 89), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Prin derogare de la anexele nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8 și nr. 9 la 

Hotărârea Guvernului nr. 522/2019 cu privire la modelele actelor de identitate din 

sistemul național de pașapoarte (Monitorul Oficial al R. Moldova 2019, nr.346-

351, art. 855), se aprobă: 

1) Modelul buletinului de identitate pentru apatrizi, având forma și 

conținutul prevăzute în anexa nr.1; 

2) Modelul permisului de ședere permanentă, având forma și conținutul 

prevăzute în anexa nr.2; 

3) Modelul permisului de ședere provizorie pentru cetățeni străini, având 

forma și conținutul prevăzute în anexa nr.3; 

4) Modelul permisului de ședere provizorie pentru apatrizi, având forma și 

conținutul prevăzute în anexa nr.4; 

5) Modelul buletinului de identitate pentru refugiați, având forma și 

conținutul prevăzute în anexa nr.5; 

6) Modelul buletinului de identitate pentru beneficiarii de protecție 

umanitară, având forma și conținutul prevăzute în anexa nr.6. 

 

2. Actele de identitate prevăzute la punctul 1, confecționate în baza 

tehnologiei TESLIN se pun în circulație pe măsura epuizării stocului de cartele pe 

suport de policarbonat, în funcție de tipul actului de identitate și se eliberează până 

la 1 noiembrie 2022. 
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3. Buletinele de identitate pentru apatrizi, pentru refugiați și pentru 

beneficiarii de protecție umanitară, permisele de ședere pentru cetățenii străini și 

pentru apatrizi puse în circulație conform prezentei hotărâri rămân valabile potrivit 

termenului de valabilitate al acestora, dacă nu intervin situații în care potrivit 

prevederilor legale acestea devin nevalabile. 
 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul afacerilor interne   Ana Revenco  
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 Anexa nr. 1 

la Hotărârea Guvernului nr.             /2022 

 

FORMA ȘI CONȚINUTUL 

 buletinului de identitate pentru apatrizi 

 

Buletinul de identitate pentru apatrizi reprezintă o cartelă de identificare, 

laminată pe ambele fețe, de formatul ID-1 (85,6 mm x 54,0 mm) și o fișă de 

însoțire (86,0 mm x 110,5 mm) pe hârtie securizată. 

 

 

Elemente de securitate ale cartelei de identificare: 

• guilloche-uri/texturi cu linii fine, elemente antiscanare/anticopiere, 

microimprimare; 

 



5 

 

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\16772\16772-redactat-ro.docx 

• elemente grafice cu fluorescență de culoare galben-verzui în UV, 

amplasate aleatoriu pe ambele fețe ale cartelei (inscripția „REPUBLICA 

MOLDOVA”, element grafic cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova); 

• ștanțare la cald cu staniol semitransparent pe recto cu diametrul de 15 mm 

(inscripția „REPUBLICA MOLDOVA”, Stema de Stat a Republicii Moldova); 

• imagine secundară pe recto. 

Elemente lizibile cu aparate: MRZ, cod de bare 2D  (PDF417). 

Elemente biometrice: imagine facială, semnătura titularului.  

Personalizarea: imprimare laser. 

Tehnici de tipar: offset, laser color. 

Elemente de securitate ale fișei de însoțire: 

• filigran în două tonuri (imaginea Stemei de Stat și inscripția 

„REPUBLICA MOLDOVA”); 

• fibre de securitate: vizibile - albastre, roșii (roșii cu fluorescență roșie în 

UV); invizibile la lumina normală cu fluorescență galben-verzui în UV; 

• gulloche-uri/texturi cu linii fine cu elemente grafice în volum: imaginea 

Stemei de Stat a Republicii Moldova și inscripția „REPUBLICA MOLDOVA”; 

• microimprimare în negativ - text continuu repetat „REPUBLICA 

MOLDOVA", amplasat în marginea interioară a ornamentului vertical; 

• elemente grafice cu fluorescență de culoare roșie și galbenă în UV; 

• inscripția „REPUBLICA MOLDOVA” cu fluorescență roșie în UV și 

fluoreșcență verde în IR. 

Număr de serie: imprimare cu jet de cerneală monocromă, dublat în codul 

de bare 1D.  

Elemente lizibile cu aparate: cod de bare 1D. 

Personalizarea: imprimare matricială, imprimare cu jet de cerneală 

monocromă.  

Tehnici de tipar: offset, inkjet. 
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 Anexa nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr.             /2022 

 

FORMA ȘI CONȚINUTUL 

permisului de ședere permanentă 

 

Permisul de ședere permanentă reprezintă o cartelă de identificare de 

formatul ID-1 (85,6 mm x 54,0 mm), laminată pe ambele fețe, și o fișă de însoțire 

(86,0 mm x 110,5 mm) pe hârtie securizată. 

 

Elemente de securitate ale cartelei de identificare: 

• guilloche-uri/texturi cu linii fine, elemente antiscanare/anticopiere, 

microimprimare; 
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• elemente grafice cu fluorescență de culoare galben-verzui în UV, 

amplasate aleatoriu pe ambele fețe ale cartelei (inscripția „REPUBLICA 

MOLDOVA", element grafic cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova); 

• ștanțare la cald cu staniol semitransparent pe recto cu diametrul de 15 mm 

(inscripția „REPUBLICA MOLDOVA", Stema de Stat a Republicii Moldova); 

• imagine secundară pe recto; 

Elemente lizibile cu aparate: MRZ, cod de bare 2D (PDF 417).  

Elemente biometrice: imagine facială, semnătura titularului.  

Personalizarea: imprimare laser.  

Tehnici de tipar: offset, laser color 

Elemente de securitate ale fișei de însoțire: 

• filigran în două tonuri (imaginea Stemei de Stat și inscripția 

„REPUBLICA MOLDOVA"); 

• fibre de securitate: vizibile - albastre, roșii (roșii cu fluorescență roșie în 

UV); invizibile la lumina normală cu fluorescență galben-verzui în UV; 

• gulloche-uri/texturi cu linii fine cu elemente grafice în volum: imaginea 

Stemei de Stat a Republicii Moldova și inscripția „REPUBLICA MOLDOVA"; 

• microimprimare în negativ - text continuu repetat „REPUBLICA 

MOLDOVA", amplasat în marginea interioară a ornamentului vertical; 

• elemente grafice cu fluorescență de culoare roșie și galbenă în UV; 

• inscripția „REPUBLICA MOLDOVA" cu fluorescență roșie în UV și 

fluoreșcență verde în IR. 

Număr de serie: imprimare cu jet de cerneală monocromă, dublat în codul 

de bare 1D.  

Elemente lizibile cu aparate: cod de bare 1D. 

Personalizarea: imprimare matricială, imprimare cu jet de cerneală 

monocromă.  

Tehnici de tipar: offset, inkjet. 
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 Anexa nr. 3 

la Hotărârea Guvernului nr.             /2022 

 

FORMA ȘI CONȚINUTUL 

Permisului de ședere provizorie 

 

Permisul de ședere provizorie pentru cetățeni străini reprezintă o cartelă de 

identificare, laminată pe ambele fețe, de formatul ID-1 (85,6 mm x 54,0 mm). 

 

Elemente de securitate ale cartelei de identificare: 

• guilloche-uri/texturi cu linii fine, elemente antiscanare/anticopiere, 

microimprimare; 

• elemente grafice cu fluorescență de culoare galben-verzui în UV, 

amplasate aleatoriu pe ambele fețe ale cartelei (inscripția „REPUBLICA 

MOLDOVA" , element grafic cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova); 

• ștanțare la cald cu staniol semitransparent pe recto cu diametrul de 15 mm 

(inscripția „REPUBLICA MOLDOVA", Stema de Stat a Republicii Moldova); 

• imagine secundară pe recto. 

 Elemente lizibile cu aparate: MRZ. 

Elemente biometrice: imagine facială, semnătura titularului. 

Personalizarea: imprimare laser.  

Tehnici de tipar: offset, laser color. 
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 Anexa nr. 4 

la Hotărârea Guvernului nr.             /2022 
 

FORMA ȘI CONȚINUTUL 

permisului de ședere provizorie pentru apatrizi 

 

Permisul de ședere provizorie pentru apatrizi reprezintă o cartelă de 

identificare, laminată pe ambele fețe, de formatul ID-1 (85,6 mm x 54,0 mm). 

 

Elemente de securitate ale cartelei de identificare: 

• guilloche-uri/texturi cu linii fine, elemente antiscanare/anticopiere, 

microimprimare; 

• elemente grafice cu fluorescență de culoare galben-verzui în UV, 

amplasate aleatoriu pe ambele fețe ale cartelei (inscripția „REPUBLICA 

MOLDOVA” , element grafic cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova); 

• ștanțare la cald cu staniol semitransparent pe recto cu diametrul de 15 mm 

(inscripția „REPUBLICA MOLDOVA”, Stema de Stat a Republicii Moldova); 

• imagine secundară pe recto.  

Elemente lizibile cu aparate: MRZ. 

Elemente biometrice: imagine facială, semnătura titularului.  

Personalizarea: imprimare laser.  

Tehnici de tipar: offset, laser color. 
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 Anexa nr. 5 

la Hotărârea Guvernului nr.             /2022 

 

FORMA ȘI CONȚINUTUL 

buletinului de identitate pentru refugiați 

 

Buletinul de identitate pentru refugiați reprezintă o cartelă de identificare de 

formatul ID-1 (85,6 mm x 54,0 mm), laminată pe ambele fețe, și o fișă de însoțire 

(86,0 mm x 110,5 mm) pe hârtie securizată. 

 

Elemente de securitate ale cartelei de identificare: 

• guilloche-uri/texturi cu linii fine, elemente antiscanare/anticopiere, 

microimprimare; 

• elemente grafice cu fluorescență de culoare galben-verzui în UV, 

amplasate aleatoriu pe ambele fețe ale cartelei (inscripția „REPUBLICA 

MOLDOVA”, element grafic cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova); 
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• ștanțare la cald cu staniol semitransparent pe recto cu diametrul de 15 mm 

(inscripția „REPUBLICA MOLDOVA”, Stema de Stat a Republicii Moldova); 

• imagine secundară pe recto; 

Elemente lizibile cu aparate: MRZ, cod de bare 2D (PDF 417).  

Elemente biometrice: imagine facială, semnătura titularului.  

Personalizarea: imprimare laser. 

Tehnici de tipar: offset, laser color 1 

Elemente de securitate ale fișei de însoțire: 

• filigran în două tonuri (imaginea Stemei de Stat și inscripția 

„REPUBLICA MOLDOVA”); 

• fibre de securitate: vizibile - albastre, roșii (roșii cu fluorescență roșie în 

UV); invizibile la lumina normală cu fluorescență galben-verzui în UV; 

• gulloche-uri/texturi cu linii fine cu elemente grafice în volum: imaginea 

Stemei de Stat a Republicii Moldova și inscripția „REPUBLICA MOLDOVA”; 

• microimprimare în negativ - text continuu repetat „REPUBLICA 

MOLDOVA”, amplasat în marginea interioară a ornamentului vertical; 

• elemente grafice cu fluorescență de culoare roșie și galbenă în UV; 

• inscripția „REPUBLICA MOLDOVA” cu fluorescență roșie în UV și 

fluoreșcență verde în IR. 

Număr de serie: imprimare cu jet de cerneală monocromă, dublat în codul 

de bare 1D.  

Elemente lizibile cu aparate: cod de bare 1D. 

Personalizarea: imprimare matricială, imprimare cu jet de cerneală 

monocromă.  

Tehnici de tipar: offset, inkjet. 
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 Anexa nr. 6 

la Hotărârea Guvernului nr.             /2022 
 

FORMA ȘI CONȚINUTUL 

 buletinului de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară 

 

Buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară reprezintă 

o cartelă de identificare, laminată pe ambele fețe, de formatul ID-1 (85,6 mm x 

54,0 mm), și o fișă de însoțire (86,0 mm x 110,5 mm) pe hârtie securizată. 

 

 

Elemente de securitate ale cartelei de identificare: 

• guilloche-uri/texturi cu linii fine, elemente antiscanare/anticopiere, 

microimprimare; 

• elemente grafice cu fluorescență de culoare galben-verzui în UV, 

amplasate aleatoriu pe ambele fețe ale cartelei (inscripția „REPUBLICA 
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MOLDOVA”, element grafic cu imaginea Stemei de Stat a Republicii 

Moldova); 

• ștanțare la cald cu staniol semitransparent pe recto cu diametrul de 15 

mm (inscripția „REPUBLICA MOLDOVA”, Stema de Stat a Republicii 

Moldova); 

• imagine secundară pe recto. 

Elemente lizibile cu aparate: MRZ, cod de bare 2D (PDF 417).  

Elemente biometrice: imagine facială, semnătura titularului.  

Personalizarea: imprimare laser.  

Tehnici de tipar: offset, laser color 

Elemente de securitate ale fișei de însoțire: 

• filigran în două tonuri (imaginea Stemei de Stat și inscripția 

„REPUBLICA MOLDOVA”); 

• fibre de securitate: vizibile - albastre, roșii (roșii cu fluorescență roșie în 

UV); invizibile la lumina normală cu fluorescență galben-verzui în UV; 

• gulloche-uri/texturi cu linii fme cu elemente grafice în volum: imaginea 

Stemei de Stat a Republicii Moldova și inscripția „REPUBLICA MOLDOVA”; 

• microimprimare în negativ - text continuu repetat „REPUBLICA 

MOLDOVA”, amplasat în marginea interioară a ornamentului vertical; 

• elemente grafice cu fluorescență de culoare roșie și galbenă în UV; 

• inscripția „REPUBLICA MOLDOVA” cu fluorescență roșie în UV și 

fluoreșcență verde în IR. 

Număr de serie: imprimare cu jet de cerneală monocromă, dublat în codul 

de bare 1D.  

Elemente lizibile cu 

aparate: cod de bare 1D. 

Personalizarea: imprimare matricială, imprimare cu jet de cerneală 

monocromă.  

Tehnici de tipar: offset, inkjet. 



 
 

NOTA INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărârii Guvernului  

cu privire la modelele actelor de identitate pentru apatrizi, cetăţeni străini, refugiaţi 
și beneficiari de protecţie umanitară 

 
 

 
1.  Denumirea autorului proiectului 
Proiectul a fost elaborat de către Cancelaria de Stat, la solicitarea Agenţiei Servicii Publice (în 

continuare – ASP). 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 
În contextul situației internaționale actuale și sporirii fluxului de refugiați în Republica Moldova, se 

atestă o creștere considerabilă a numărului de documente eliberate, de către Biroul Migrație și Azil 
(BMA) al Ministerului Afacerilor Interne, pentru apatrizi, cetățenilor străini, refugiaților și beneficiarilor 
de protecție umanitară (6 tipuri de acte de identitate). Conform estimării BMA, la finele anului 2021 a 
fost planificată eliberarea a 60 de documente pentru anul 2022 (ex. buletine de identitate pentru apatrizi) 
însă, la începutul anului 2022, cifra estimativă constituia deja 300 de unităţi. 

Luând în considerare faptul că stocurile de cartele pe suport de policarbonat (PC), utilizate în 
prezent pentru actele de identitate respective, sunt limitate, iar următoarele loturi de cartele PC vor putea 
fi recepționate cel puțin peste 4-6 luni, este necesară acoperirea solicitărilor care pot fi recepționate.  

Pentru asigurarea continuității procesului de eliberare a actelor de identitate apatrizilor, cetățenilor 
străini, refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară, pentru o perioadă concretă (până la 
recepționarea cartelelor de policarbonat PC) se propune confecționarea celor 6 tipuri de acte de 
identitate eliberate de către BMA conform metodei de confecționare a cartelelor în baza tehnologiei 
TESLIN, iar conținutul datelor din documente să fie identic cu cele din cartelele pe suport de 
policarbonat. 

Respectiv, au fost elaborate modelele actelor de identitate menţionate supra. Diferența dintre 
cartelele actuale și cele confecționate în baza tehnologiei TESLIN constă în elementele de securitate, 
materialele și tehnologia, utilizate pentru asamblarea și personalizarea acestora.  

Actele de identitate de model nou (tehnologia TESLIN) vor fi confecţionate pe măsura epuizării 
stocului disponibil (tehnologia pe suport de policarbonat PC) şi până la livrarea lotului nou de blanchete 
pe suport de policarbonat PC de către furnizor. 

Descrierile tehnice succinte ale noilor modele de acte de identitate (tehnologia TESLIN), elaborate 
în scopul asigurării continuităţii procesului de producere a documentelor au fost coordonate cu Biroul 
Migraţie şi Azil şi Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. 

În același timp, având în vedere complexitatea și importanța punerii în aplicare a prevederilor 
proiectului, se impune ca intrarea în vigoare a acestuia să fie de la data publicării în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul hotărârii Guvernului nu conține norme de armonizare a legislației naționale cu legislația 
Uniunii Europene.  

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
Prin derogare de la Anexele nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8 şi nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 

522/2019 cu privire la modelele actelor de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, proiectul 
hotărârii Guvernului prevede aprobarea modelelor noi de acte de identitate, cu expunerea formei și 
descrierea conținutului acestora în anexele respective, precum şi stabilește punerea în circulaţie a lor pe 
măsura epuizării stocului de cartele pe suport de policarbonat, confecționate cu utilizarea tehnologiei 
TESLIN: 

1) modelul buletinului de identitate pentru apatrizi, având forma şi conţinutul prevăzute în anexa nr.1; 
2) modelul permisului de şedere permanentă, având forma şi conţinutul prevăzute în anexa nr.2; Digitally signed by Cazan Roman

Date: 2022.06.27 17:20:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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3) modelul permisului de şedere provizorie pentru cetăţeni străini, având forma şi conţinutul prevăzute 
în anexa nr.3; 

4) modelul permisului de şedere provizorie pentru apatrizi, având forma şi conţinutul prevăzute în 
anexa nr.4; 

5) modelul buletinului de identitate pentru refugiaţi, având forma şi conţinutul prevăzute în anexa nr.5; 
6) modelul buletinului de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară, având forma și 

conținutul prevăzute în anexa nr.6.     
5. Fundamentarea economico-financiară 
Aprobarea proiectului de hotărâre nu necesită cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat.  
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Ca urmare a aprobării prezentului proiect de hotărâre a Guvernului nu va fi necesară modificarea 

altor acte normative. 
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
În scopul respectării prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și Legii 

nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, pe pagina web a Cancelariei de Stat 
(www.cancelaria.gov.md), secțiunea – Transparența decizională, este asigurată plasarea:  

- anunțului privind inițiativa de elaborare a proiectului, precum și  
- proiectului, împreună cu Nota informativă. 

Proiectul este înregistrat de către Cancelaria de Stat cu numărul unic 421/CS/ASP/2022 și este 
supus avizării/expertizării de către toate autoritățile a căror avizare este necesară. 

Se propune înaintarea proiectului pentru aprobare în ședința Guvernului. 

8. Constatările expertizei juridice 
Proiectul este supus expertizei juridice (aviz nr.04/5492 din 22.06.2022), prin care Ministerul 

Justiției a comunicat lipsa observațiilor de ordin juridic. 

9. Constatările expertizei anticorupție 
Proiectul este supus expertizei anticorupție (aviz nr.06/2-3672 din 27.06.2022). 
Conform raportului de expertiză, proiectul de act normativ a fost elaborat în scopul asigurării 

continuității procesului de eliberare a actelor de identitate apatrizilor, cetățenilor străini, refugiaților și 
beneficiarilor de protecție umanitară prin aprobarea modelelor de acte de identitate confecționate în baza 
tehnologiei TESLIN. 

În procesul de promovare a proiectului de decizie rigorile privind transparența decizională statuate 
de Legea nr.239/2008, au fost respectate în totalitate. 

Normele proiectului sunt conforme interesului public, nu aduc atingere drepturilor fundamentale 
ale omului și nu conțin factori de risc capabili să genereze apariția manifestărilor de corupție. 

 

 
 
 
Secretar general adjunct 
al Guvernului                                          /semnat electronic/                  Roman CAZAN 

http://www.cancelaria.gov.md/



