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Cu privire la modelele actelor de identitate 

din sistemul național de pașapoarte 

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

  

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. Se aprobă: 

1) modelul buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, conform 

anexei nr. 1; 

2) modelul buletinului de identitate electronic al cetățeanului Republicii 

Moldova, conform anexei nr. 2; 

3) modelul buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii 

Moldova, conform anexei nr. 3; 

4) modelul buletinului de identitate pentru apatrizi, conform anexei nr. 4;  

5) modelul permisului de ședere permanentă, conform anexei nr. 5;  

6) modelul permisului de ședere provizorie pentru cetățeni străini, conform 

anexei nr. 6; 

7) modelul permisului de ședere provizorie pentru apatrizi conform anexei nr. 7; 

8) modelul buletinului de identitate pentru refugiați, conform anexei nr. 8; 

9) modelul buletinului de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară, 

conform anexei nr. 9. 

 

2. Actele de identitate noi prevăzute la punctul 1 se pun în circulație pe măsura 

epuizării stocului de cartele (semifabricate) cu cîmpurile informaționale „Grupa 

sangvină/Группа крови” sau „Grupa sangvină”, „Reședința”, în funcție de tipul actului 

de identitate, dar nu mai tîrziu de 1 aprilie 2020. 

 

3. Cîmpurile informaționale „Grupa sangvină/Группа крови” sau „Grupa 

sangvină” din actele de identitate eliberate de la 10 octombrie 2018 pînă la punerea în 

circulație a actelor de identitate prevăzute la punctul 1 se vor completa cu simbolul 

„<”, care semnifică lipsa datelor. 
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4. Modelul pașaportului diplomatic și modelul pașaportului de serviciu puse în 

circulație cu începere de la 15 iunie 2015, modelul pașaportului cetățeanului Republicii 

Moldova și modelele documentelor de călătorie puse în circulație cu începere de la 

10 octombrie 2018 se prezintă după cum urmează: 

1) pașaportul diplomatic, conform anexei nr. 10; 

2) pașaportul de serviciu, conform anexei nr. 11; 

3) pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, conform anexei nr. 12; 

4) documentul de călătorie (Convenția privind statutul apatrizilor din 

28 septembrie 1954), avînd forma și conținutul prevăzute în anexa nr. 13; 

5) documentul de călătorie (Convenția cu privire la statutul refugiaților din 

28 iulie 1951), conform anexei nr. 14; 

6) documentul de călătorie (protecție umanitară), conform anexei nr. 15.  

 

5. Toate tipurile de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte –

buletine de identitate, permise de ședere, pașapoarte și documente de călătorie – aflate 

în circulație și puse în aplicare pînă la datele indicate la punctele 2 și 4 rămîn valabile 

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

prevederilor legale acestea devin nevalabile și se prezintă după cum urmează: 

1) buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, conform modelelor 

nr. 1-3 din anexa nr. 16; 

2) buletinul de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova, conform 

modelelor nr. 1 și 2 din anexa nr. 17; 

3) actul și buletinul de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova, 

conform modelelor nr. 1-3 din anexa nr. 18; 

4) buletinul de identitate pentru apatrizi, conform modelelor nr. 1-3 din anexa 

nr. 19; 

5) permisul de ședere permanentă, conform modelelor nr. 1-3 din anexa nr. 20; 

6) permisul de ședere provizorie pentru cetățeni străini, conform modelelor nr. 1 

și 2 din anexa nr. 21; 

7) permisul de ședere provizorie pentru apatrizi, conform modelelor nr. 1 și 2 

din anexa nr. 22; 

8) buletinul de identitate pentru refugiați, conform modelelor nr. 1 și 2 din anexa 

nr. 23; 

9) buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară, conform 

modelului din anexa nr. 24; 

10) pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, conform modelelor nr. 1-5 din 

anexa nr. 25; 

11) documentul de călătorie (Convenția privind statutul apatrizilor din 

28 septembrie 1954), conform modelelor nr. 1-3 din anexa nr. 26; 

12) documentul de călătorie (Convenția cu privire la statutul refugiaților din 28 

iulie 1951), conform modelului din anexa nr. 27; 

13) documentul de călătorie (protecție umanitară), conform modelului din anexa 

nr. 28. 

 

6. Se stabilește că actul de identitate provizoriu, cu și fără codul de bare, eliberat 

pînă la 7 martie 2013, este același tip de document ca și buletinul de identitate 

provizoriu, are același statut juridic și se utilizează în condiții egale. 
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7. Punctul 16 din Concepția sistemului informațional automatizat ,,Registrul de 

stat al populației”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 333/2002 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2002, nr. 43-45, art. 409), va avea următorul cuprins: 

,,16. Actele de identitate eliberate de către autoritățile competente ale Republicii 

Moldova: 

1) buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova; 

2) buletinul de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova; 

3) buletinul de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova; 

4) buletinul de identitate pentru apatrizi; 

5) permisul de ședere permanentă; 

6) permisul de ședere provizorie pentru apatrizi; 

7) permisul de ședere provizorie pentru cetățeni străini; 

8) buletinul de identitate pentru refugiați; 

9) buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară; 

10) pașaportul cetățeanului Republicii Moldova; 

11) pașaportul diplomatic; 

12) pașaportul de serviciu; 

13) documentul de călătorie (Convenția privind statutul apatrizilor din 

28 septembrie 1954); 

14) documentul de călătorie (Convenția cu privire la statutul de refugiați din 

28  iulie 1951); 

15) documentul de călătorie (protecție umanitară).” 

 

8. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 53/2013 cu privire la aprobarea modelelor 

și punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2013, nr.18-21, art. 93), cu modificările ulterioare. 

 
Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor interne              Andrei NĂSTASE 

 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

și integrării europene     Nicolae Popescu 

 

 

Ministrul justiției      Olesea Stamate 
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Anexa nr. 1 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

FORMA ȘI CONȚINUTUL 

 buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova 

 

Buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova este constituit din cartela 

„BULETIN DE IDENTITATE” și fila „FIȘA DE ÎNSOȚIRE”. 

 

Formatul buletinului de identitate al 

cetățeanului Republicii Moldova 

- cartelă de formatul ID-1, cu dimensiunile: 85,6 mm 

lungime, 54,0 mm lățime, 0,76 mm grosime, confecționată 

pe suport de policarbonat, cu colțurile rotunjite, imprimată 

pe ambele fețe 

Elementele de particularizare: 
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Stema de Stat a Republicii Moldova - poziționată în colțul stîng de sus al părții din față 

Denumirea statului emitent - inscripția „REPUBLICA MOLDOVA” amplasată în 

partea superioară, pe centru, a părții din față 

Harta Republicii Moldova - element grafic poziționat pe verso, în partea superioară 

Zona de citire automată cu caractere 

identificabile optic 

- poziționată pe verso, în partea inferioară 

Seria și numărul - formate din litera „B” și 8 cifre 

Datele de personalizare: 

Datele biometrice afișate ale titularului - fotografia alb-negru, semnătura  

Datele de identificare ale titularului - numele, prenumele, cetățenia, data nașterii, numărul de 

identificare, sexul, domiciliul, data stabilirii domiciliului 

Alte date - data emiterii buletinului de identitate, data expirării 

termenului de valabilitate, autoritatea emitentă 

Formatul fișei de însoțire - filă cu dimensiunile: 110,5 mm lungime, 86,5 mm lățime, 

confecționată din hîrtie securizată, imprimată pe ambele 

fețe  

Seria și numărul  - formate din patru litere „RA BA” și 7 cifre  

Datele de personalizare: 

Datele de identificare ale titularului - numele, prenumele, numărul de identificare 

Alte date - seria și numărul buletinului de identitate, data emiterii 

fișei de însoțire, autoritatea emitentă, ștampila autorității 

emitente și semnătura persoanei responsabile, mențiuni 

privind reședința temporară și privind votarea în ziua 

desfășurării scrutinului electoral 
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Anexa nr. 2 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

FORMA ȘI CONȚINUTUL 

buletinului de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova 

Buletinul de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova este constituit din 

cartela „BULETIN DE IDENTITATE” și fila „FIȘA DE ÎNSOȚIRE”. 

 
Formatul buletinului de identitate 

electronic al cetățeanului Republicii 

Moldova 

 

- cartelă de formatul ID-1 cu mediul de stocare 

electronică a datelor, cu dimensiunile: 85,6 mm 

lungime, 54,0 mm lățime, 0,76 mm grosime, 

confecționată pe suport de policarbonat, cu colțurile 

rotunjite, imprimată pe ambele fețe  

Elementele de particularizare: 

Stema de Stat a Republicii Moldova - poziționată în colțul stîng de sus al părții din față 

Denumirea statului emitent - inscripția „REPUBLICA MOLDOVA” amplasată în 
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partea superioară, pe centru a părții din față 

Harta Republicii Moldova - element grafic poziționat pe verso, în partea superioară 

Simbolul internațional al 

documentului cu circuit integrat 

- poziționat în colțul superior de sus al părții din față 

Mediul de stocare electronică a 

datelor 

- circuit integrat fără contact (RFID), încorporat în cartelă, 

în care sînt stocate, în format digital, fotografia de portret 

color și datele privind numele, prenumele, cetățenia, data 

nașterii, numărul de identificare, sexul, seria și numărul 

buletinului de identitate, data emiterii, data expirării 

termenului de valabilitate, autoritatea emitentă, domiciliul, 

data stabilirii domiciliului, mijloacele semnăturii 

electronice și de autentificare 

Zona de citire automată cu caractere 

identificabile optic 

- poziționată pe verso, în partea inferioară 

Seria și numărul  - formate din litera ,,C” și 8 cifre 

Datele de personalizare: 

Datele biometrice afișate ale 

titularului 

- fotografia alb-negru, semnătura 

Datele de identificare ale titularului - numele, prenumele, cetățenia, data nașterii, numărul de 

identificare, sexul, domiciliul, data stabilirii domiciliului 

Alte date - data emiterii buletinului de identitate, data expirării 

termenului de valabilitate, autoritatea emitentă 

Formatul fișei de însoțire - filă cu dimensiunile: 110,5 mm lungime, 86,5 mm lățime, 

confecționată din hîrtie securizată, imprimată pe ambele 

fețe  

Seria și numărul  - formate din patru litere „RA BA” și 7 cifre  

Datele de personalizare: 

Datele de identificare ale titularului - numele, prenumele, numărul de identificare  

Alte date - seria și numărul buletinului de identitate electronic, data 

emiterii fișei de însoțire, autoritatea emitentă, ștampila 

autorității emitente și semnătura persoanei responsabile, 

mențiuni privind reședința temporară și privind votarea în 

ziua desfășurării scrutinului electoral 
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Anexa nr. 3 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

FORMA ȘI CONȚINUTUL  

buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova 

Buletinul de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova este constituit din 

fila ,,BULETIN DE IDENTITATEPROVIZORIU”. 

Recto                                                                        Verso 

 

 

 
Formatul buletinului de identitate 

provizoriu al cetățeanului Republicii 

Moldova 

 

- filă cu dimensiunile: 150,5 mm lungime, 105 mm 

lățime confecționată din hîrtie securizată, imprimată 

pe ambele fețe 

Elementele de particularizare: 

Stema de Stat a Republicii Moldova - poziționată în colțul stîng de sus al părții din față 

Denumirea statului emitent - inscripția „REPUBLICA MOLDOVA” amplasată 

în partea superioară, pe centru a părții din față 

Seria și numărul  - formate din două litere ,,BP” și 8 cifre 

Datele biometrice afișate ale 

titularului 

- fotografia color, semnătura olografă a titularului, 

aplicată cu instrument scriptural 

Datele de personalizare: 

Datele de identificare ale titularului  - numele, prenumele, cetățenia, sexul, data nașterii, 

numărul de identificare. Numărul de identificare nu se 

indică în buletinul de identitate provizoriu eliberat 
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persoanei care a renunțat la numărul de identificare de 

stat și la evidența automatizată în Registrul de stat al 

populației 

Alte date - data emiterii buletinului de identitate provizoriu, data 

expirării termenului de valabilitate, autoritatea emitentă, 

semnătura, numele și prenumele persoanei responsabile și 

ștampila autorității emitente, domiciliul și/sau reședința 

temporară a titularului, mențiuni privind votarea în ziua 

desfășurării scrutinului electoral 
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                                                                                                        Anexa nr. 4 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

FORMA ȘI CONȚINUTUL 

buletinului de identitate pentru apatrizi 

 

Buletinul de identitate pentru apatrizi este constituit din cartela „BULETIN DE 

IDENTITATE PENTRU APATRIZI” și fila „FIȘA DE ÎNSOȚIRE”. 

 

Formatul buletinului de 

identitate pentru apatrizi 

 

- cartelă de formatul ID-1 cu dimensiunile: 85,6 

mm lungime, 54,0 mm lățime, 0,76 mm grosime, 

confecționată pe suport de policarbonat, cu 

colțurile rotunjite, imprimată pe ambele fețe  

Elementele de particularizare: 

Stema de Stat a Republicii Moldova - poziționată în colțul stîng de sus al părții din față 

Denumirea statului emitent - inscripția „REPUBLICA MOLDOVA” amplasată 

în partea superioară, pe centru a părții din față 
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Harta Republicii Moldova - element grafic poziționat pe verso, în partea 

superioară 

Zona de citire automată cu caractere 

identificabile optic 

- poziționată pe verso, în partea inferioară 

Seria și numărul  - formate din litera „B” și 8 cifre 

Datele de personalizare: 

Datele biometrice afișate ale titularului -fotografia alb-negru, semnătura  

Datele de identificare ale titularului - numele, prenumele, data nașterii, numărul de 

identificare, sexul, domiciliul, data stabilirii 

domiciliului 

Alte date - data emiterii buletinului de identitate, data expirării 

termenului de valabilitate, autoritatea emitentă 

Formatul fișei de însoțire - filă cu dimensiunile: 110,5 mm lungime, 86,5 mm 

lățime, confecționată din hîrtie securizată, imprimată 

pe ambele fețe 

Seria și numărul  - formate din patru litere „RC BA” și 7 cifre  

Datele de personalizare:  

Datele de identificare ale titularului - numele, prenumele, numărul de identificare 

Alte date - seria și numărul buletinului de identitate pentru 

apatrizi, data emiterii fișei de însoțire, autoritatea 

emitentă, ștampila autorității emitente și semnătura 

persoanei responsabile, mențiuni privind reședința 

temporară 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\16119\16119-redactat-ro.docx 

Anexa nr. 5 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

 

FORMA ȘI CONȚINUTUL 

permisului de ședere permanentă 

Permisul de ședere permanentă este constituit din cartela „PERMIS DE ȘEDERE 

PERMANENTĂ” și fila „FIȘA DE ÎNSOȚIRE”. 

 

Formatul permisului de ședere 

permanentă 

 

 

- cartelă de formatul ID-1 cu dimensiunile 85,6 mm 

lungime, 54,0 mm lățime, 0,76 mm grosime, 

confecționată pe suport de policarbonat, cu colțurile 

rotunjite, imprimată pe ambele fețe  

Elementele de particularizare: 

Stema de Stat a Republicii 

Moldova 

- poziționată în colțul stîng de sus al părții din față  
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Denumirea statului emitent - inscripția „REPUBLICA MOLDOVA” amplasată în 

partea superioară pe centru a părții din față 

Harta Republicii Moldova - element grafic poziționat pe verso, în partea 

superioară 

Zona de citire automată cu caractere 

identificabile optic 

- poziționată pe verso, în partea inferioară  

Seria și numărul  - formate din litera „B” și 8 cifre 

Datele de personalizare:  

Datele biometrice afișate ale 

titularului 

- fotografia alb-negru, semnătura  

Datele de identificare ale titularului - numele, prenumele, cetățenia, data nașterii, numărul 

de identificare, sexul, domiciliul, data stabilirii 

domiciliului, actul de identitate național 

Alte date - data emiterii permisului de ședere, data expirării 

termenului de valabilitate, autoritatea emitentă 

Formatul fișei de însoțire 

 

- filă cu dimensiunile: 110,5 mm lungime, 86,5 mm 

lățime, confecționată din hîrtie securizată, imprimată 

pe ambele fețe  

Seria și numărul  - formate din patru litere „RF BA” și 7 cifre  

Datele de personalizare:  

Datele de identificare ale titularului - numele, prenumele, numărul de identificare  

Alte date - seria și numărul permisului de ședere permanentă, 

data emiterii fișei de însoțire, autoritatea emitentă, 

ștampila autorității emitente și semnătura persoanei 

responsabile, mențiuni privind reședința temporară 
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                                Anexa nr. 6 

      la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

FORMA ȘI CONȚINUTUL  

permisului de ședere provizorie pentru cetățeni străini 

Permisul de ședere provizorie pentru cetățeni străini este constituit din cartela 

„PERMIS DE ȘEDERE PROVIZORIE PENTRU CETĂȚENI STRĂINI”. 

 

 
 

Formatul permisului de ședere 

provizorie pentru cetățeni străini 

 

- cartelă de formatul ID-1 cu dimensiunile: 85,6 mm 

lungime, 54,0 mm lățime, 0,76 mm grosime, 

confecționată pe suport de policarbonat, cu colțurile 

rotunjite, imprimată pe ambele fețe  

Elementele de particularizare:  

Stema de Stat a Republicii Moldova - poziționată în colțul stîng de sus al părții din față  

Denumirea statului emitent - inscripția „REPUBLICA MOLDOVA” amplasată în 

partea superioară pe centru a părții din față 

Harta Republicii Moldova - element grafic poziționat pe verso, în partea superioară 

Zona de citire automată cu caractere 

identificabile optic  

poziționată pe verso, în partea inferioară  

Seria și numărul  - formate din litera „B” și 8 cifre 

Datele de personalizare:  

Datele biometrice afișate ale 

titularului 

- fotografia alb-negru, semnătura  

Datele de identificare ale titularului - numele, prenumele, cetățenia, data nașterii, sexul, numărul 

de identificare, reședința temporară, data stabilirii și 

expirării reședinței temporare, instituția, organizația, 

persoana gazdă, actul de identitate național, scopul șederii 

Alte date - data emiterii permisului de ședere, data expirării 

termenului de valabilitate, autoritatea emitentă 
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                               Anexa nr. 7 

 la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

FORMA ȘI CONȚINUTUL 

permisului de ședere provizorie pentru apatrizi 

Permisul de ședere provizorie pentru apatrizi este constituit din cartela „PERMIS DE 

ȘEDERE PROVIZORIE PENTRU APATRIZI”. 

 
Formatul permisului de ședere 

provizorie pentru apatrizi 

 

- cartelă de formatul ID-1 cu dimensiunile: 85,6 

mm lungime, 54,0 mm lățime, 0,76 mm grosime, 

confecționată pe suport de policarbonat, cu 

colțurile rotunjite, imprimată pe ambele fețe  

Elementele de particularizare: 

Stema de Stat a Republicii 

Moldova 

- poziționată în colțul stîng de sus al părții din față  

Denumirea statului emitent - inscripția „REPUBLICA MOLDOVA” amplasată 

în partea superioară pe centru a părții din față 

Harta Republicii Moldova - element grafic poziționat pe verso, în partea 

superioară 

Zona de citire automată cu 

caractere identificabile optic  

- poziționată pe verso, în partea inferioară  

Seria și numărul  - formate din litera „B” și 8 cifre 

Datele de personalizare:  

Datele biometrice afișate ale 

titularului 

- fotografia alb-negru, semnătura  

Datele de identificare ale 

titularului 

- numele, prenumele, data nașterii, sexul, numărul de 

identificare, reședința temporară, data stabilirii și 

expirării reședinței temporare, instituția, organizația, 

persoana gazdă, documentul de călătorie și statul 

emitent, scopul șederii 

Alte date - data emiterii permisului de ședere, data expirării 

termenului de valabilitate, autoritatea emitentă 
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Anexa nr. 8 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

FORMA ȘI CONȚINUTUL  

buletinului de identitate pentru refugiați 

Buletinul de identitate pentru refugiați este constituit din cartela „BULETIN DE 

IDENTITATE PENTRU REFUGIAȚI” și fila „FIȘA DE ÎNSOȚIRE”. 

 

Formatul buletinului de identitate 

pentru refugiați 

 

- cartelă de formatul ID-1 cu dimensiunile: 85,6 mm 

lungime, 54,0 mm lățime, 0,76 mm grosime, 

confecționată pe suport de policarbonat, cu colțurile 

rotunjite, imprimată pe ambele fețe  

Elementele de particularizare: 

Stema de Stat a Republicii Moldova - poziționată în colțul stîng de sus al părții din față  

Denumirea statului emitent - inscripția „REPUBLICA MOLDOVA” amplasată în 

partea superioară pe centru a părții din față 

Harta Republicii Moldova - element grafic, poziționat pe verso în partea 

superioară 
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Zona de citire automată cu caractere 

identificabile optic 

- poziționată pe verso, în partea inferioară  

Seria și numărul  - formate din litera „B” și 8 cifre 

Datele de personalizare:  

Datele biometrice afișate ale 

titularului 

- fotografia alb-negru, semnătura 

Datele de identificare ale titularului - numele, prenumele, identitatea, data nașterii, sexul, 

numărul de identificare, domiciliul, data stabilirii 

domiciliului  

Alte date - data emiterii buletinului de identitate, data expirării 

termenului de valabilitate, autoritatea emitentă, 

mențiunea „VALABIL NUMAI PE TERITORIUL 

REPUBLICII MOLDOVA” 

Formatul fișei de însoțire - filă cu dimensiunile: 110,5 mm lungime, 86,5 mm 

lățime confecționată din hîrtie securizată, imprimată 

pe ambele fețe  

Seria și numărul  - formate din patru litere „RR BA” și 7 cifre  

Datele de personalizare: 

Datele de identificare ale titularului  - numele, prenumele, numărul de identificare  

Alte date - seria și numărul buletinului de identitate pentru 

refugiați, data emiterii fișei de însoțire, autoritatea 

emitentă, ștampila autorității emitente și semnătura 

persoanei responsabile, mențiuni privind reședința 

temporară 
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Anexa nr. 9 

la Hotărîrea Guvernul nr. 

 

FORMA ȘI CONȚINUTUL 

buletinului de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară 

 

Buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară este constituit din 

cartela „BULETIN DE IDENTITATE PENTRU BENEFICIARII DE PROTECȚIE 

UMANITARĂ” și fila „FIȘA DE ÎNSOȚIRE”. 
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Formatul buletinului de identitate 

pentru beneficiarii de protecție 

umanitară 

 

- cartelă de formatul ID-1 cu dimensiunile: 85,6 mm 

lungime, 54,0 mm lățime, 0,76 mm grosime, 

confecționată pe suport de policarbonat, cu colțurile 

rotunjite, imprimată pe ambele fețe  

Elementele de particularizare: 

Stema de Stat a Republicii Moldova - poziționată în colțul stîng de sus al părții din față 

Denumirea statului emitent - inscripția „REPUBLICA MOLDOVA” amplasată 

în partea superioară pe centru a părții din față 

Harta Republicii Moldova - element grafic poziționat pe verso, în partea 

superioară 

Zona de citire automată cu caractere 

identificabile optic 

- poziționată pe verso, în partea inferioară  

Seria și numărul  - formate din litera „B” și 8 cifre 

Datele de personalizare: 

Datele biometrice afișate ale 

titularului 

- fotografia alb-negru, semnătura   
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Datele de identificare ale 

titularului  

- numele, prenumele, identitatea, data nașterii, sexul,  

numărul de identificare, domiciliul, data stabilirii 

domiciliului 

Alte date - data emiterii buletinului de identitate, data expirării 

termenului de valabilitate, autoritatea emitentă, 

mențiunea ,,VALABIL NUMAI PE TERITORIUL 

REPUBLICII MOLDOVA” 

Formatul fișei de însoțire - filă cu dimensiunile: 110,5 mm lungime, 86,5 mm 

lățime confecționată din hîrtie securizată, imprimată 

pe ambele fețe  

Seria și numărul  - formate din patru litere „RH BA” și 7 cifre  

Datele de personalizare: 

Datele de identificare ale 

titularului  

- numele, prenumele, numărul de identificare  

Alte date - seria și numărul buletinului de identitate pentru 

beneficiarii de protecție umanitară, data emiterii fișei 

de însoțire, autoritatea emitentă, ștampila autorității 

emitente și semnătura persoanei responsabile, 

mențiuni privind reședința temporară 
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Anexa nr. 10 

la Hotărîrea Guvernului nr.  

 

FORMA ȘI CONȚINUTUL  

pașaportului diplomatic pus în circulație cu începere de la 15 iunie 2015  

 

  

Coperta 1 Pagina cu datele de identificare ale titularului 

 

Formatul pașaportului diplomatic - carnet cu dimensiunile: 125,0 mm lungime, 88,0 

mm lățime, format din copertă și file interioare 

Culoarea copertei: - neagră 

Coperta 1 (exterior): - inscripțiile ,,REPUBLICA MOLDOVA” și 

,,PAȘAPORT DIPLOMATIC” în limba de stat, în 

limbile engleză și franceză, imaginea grafică a 

Stemei de Stat a Republicii Moldova și simbolul 

internațional al documentului cu circuit integrat 

Coperta 1 (interior): - Stema de Stat a Republicii Moldova conturată, 

poziționată în partea superioară 

denumirea statului „REPUBLICA MOLDOVA” 

harta Republicii Moldova conturată, amplasată pe 

mijloc 

inscripțiile cu privire la condițiile de păstrare și 

utilizare a documentului, în limba de stat și în limba 

engleză, amplasate în partea inferioară 

Coperta 2 (interior) - inscripțiile ,,Guvernul Republicii Moldova solicită 

autoritților civile și militare să permită titularului 

acestui pașaport, cetățean al Republicii Moldova, 

trecerea liberă, iar în caz de necesitate, să-i acorde 

asistență și protecție” în limba de stat, în limbile 

engleză și franceză 

Numărul de pagini: - 32 (numerotarea începe de la pagina a treia cu 

numărul 3) 
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Seria și numărul: - formate din 2 litere „DD” și 7 cifre 

Pagina de titlu (nr.1) - inscripțiile ,,REPUBLICA MOLDOVA”, 

,,PAȘAPORT DIPLOMATIC” și ,,Acest pașaport 

conține 32 de pagini” în limba de stat, în limbile 

engleză și franceză 

Pagina cu datele de identificare ale 

titularului 

- pagina 2 de formatul TD 3  

- inscripțiile ,,REPUBLICA MOLDOVA” și 

,,PAȘAPORT DIPLOMATIC” în limba de stat, în 

limbile engleză și franceză 

- simbolul internațional al documentului cu circuit 

integrat  

- datele de personalizare: 

a) codul documentului ,,PD” și codul statului emitent 

,,MDA” 

b) datele biometrice afișate: fotografia color, 

semnătura  

c) datele de identificare ale titularului: numele, 

prenumele, cetățenia, data nașterii, numărul de 

identificare, sexul, locul nașterii  

d) alte date: data emiterii documentului, data expirării 

termenului de valabilitate, autoritatea emitentă 

e) datele din zona de citire automată cu caractere 

identificabile optic 

Pagina 3  - rezervată pentru autoritatea emitentă 

- inscripția ,,Semnătura ministrului” în limba de stat 

și  locul rezervat pentru ștampila autorității emitente 

- inscripțiile ,,Acest pașaport este valabil pentru toate 

țările” în limba de stat, în limbile engleză și franceză 

Pagina 4  - rezervată pentru mențiuni 

- inscripțiile ,,MENȚIUNI” în limba de stat, în 

limbile engleză și franceză, amplasate în partea 

superioară 

Paginile 5-32   - rezervate pentru vize și ștampile  

- inscripțiile ,,VIZE” în limba de stat, în limbile 

engleză și franceză, amplasate în partea superioară 

Mediul de stocare electronică a 

datelor 

- circuit integrat fără contact (RFID) în care sînt 

stocate în format digital datele privind numele, 

prenumele, cetățenia, data nașterii, numărul de 

identificare, sexul, seria și numărul documentului, 

data emiterii, data expirării termenului de valabilitate, 

autoritatea emitentă și datele biometrice ale 

titularului: imaginea facială color și amprentele 

digitale 
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                         Anexa nr. 11 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

FORMA ȘI CONȚINUTUL 

pașaportului de serviciu pus în circulație cu începere de la 15 iunie 2015 

 

  

Coperta 1 Pagina cu datele de identificare ale titularului 

 

Formatul pașaportului de serviciu - carnet cu dimensiunile: 125,0 mm lungime, 88,0 

mm lățime, format din copertă și file interioare 

Culoarea copertei - verde 

Coperta 1 (exterior) - inscripțiile ,,REPUBLICA MOLDOVA” și 

,,PAȘAPORT DE SERVICIU” în limba de stat, în 

limbile engleză și franceză, imaginea grafică a Stemei 

de Stat a Republicii Moldova și simbolul internațional 

al documentului cu circuit integrat 

Coperta 1 (interior) - Stema de Stat a Republicii Moldova conturată, 

poziționată în  partea superioară 

- denumirea statului „REPUBLICA MOLDOVA” 

harta Republicii Moldova conturată, amplasată pe 

mijloc 

- inscripțiile cu privire la condițiile de păstrare și 

utilizare a documentului, în limba de stat și în limba 

engleză, amplasate în partea inferioară 

Coperta 2 (interior) - inscripțiile „Guvernul Republicii Moldova solicită 

autorităților civile și militare să permită titularului 

acestui pașaport, cetățean al Republicii Moldova, 

trecerea liberă, iar în caz de necesitate, să-i acorde 

asistență și protecție” în limba de stat, în limbile 

engleză și franceză 
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Numărul de pagini: - 32 (numerotarea începe de la pagina a treia cu 

numărul 3) 

Seria și numărul  - formate din 2 litere „SS” și 7 cifre 

Pagina de titlu (nr.1) - inscripțiile ,,REPUBLICA MOLDOVA”, 

,,PAȘAPORT DE SERVICIU” și ,,Acest pașaport 

conține 32 de pagini” în limba de stat, în limbile 

franceză și engleză 

Pagina cu datele de identificare ale 

titularului: 

- pagina 2 de formatul TD 3 

- inscripțiile ,,REPUBLICA MOLDOVA” și 

,,PAȘAPORT DE SERVICIU” în limba de stat, în 

limbile engleză și franceză  

- simbolul internațional al documentului cu circuit 

integrat 

datele de personalizare: 

a) codul documentului ,,PS” și codul statului ,,MDA” 

b) datele biometrice afișate: fotografia color, 

semnătura  

c) datele de identificare ale titularului: numele, 

prenumele, cetățenia, data nașterii, numărul de 

identificare, sexul, locul nașterii 

d) alte date: data emiterii, data expirării termenului de 

valabilitate, autoritatea emitentă 

e) datele din zona de citire automată cu caractere 

identificabile optic 

Pagina 3  -rezervată pentru autoritatea emitentă  

- inscripția ,,Semnătura ministrului” în limba de stat și 

locul rezervat pentru ștampila autorității emitente 

- inscripțiile ,,Acest pașaport este valabil pentru toate 

țările” în limba de stat, în limbile engleză și franceză 

Pagina 4 - rezervată pentru mențiuni 

- inscripțiile ,,MENȚIUNI” în limba de stat, în limbile 

engleză și franceză, amplasate în partea superioară  

Paginile 5-32   - rezervate pentru vize și ștampile  

- inscripțiile ,,VIZE” în limba de stat, în limbile 

engleză și franceză, amplasate în partea superioară 

Mediul de stocare electronică a 

datelor  

- circuit integrat fără contact (RFID) în care sînt 

stocate în format digital datele privind numele, 

prenumele, cetățenia, data nașterii, numărul de 

identificare, sexul, seria și numărul documentului, 

data emiterii, data expirării termenului de valabilitate, 

autoritatea emitentă și datele biometrice ale 

titularului: imaginea facială color și amprentele 

digitale 
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Anexa nr. 12 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

 FORMA ȘI CONȚINUTUL 

pașaportului cetățeanului Republicii Moldova 

pus în circulație cu începere de la 10 octombrie 2018 

 

  

Coperta 1 

Pagina cu datele de identificare ale 

titularului 

 

Formatul pașaportului cetățeanului 

Republicii Moldova 

-  carnet cu dimensiunile: 125,0 mm lungime, 88,0 

mm lățime, format din copertă și file interioare 

Culoarea copertei - roșie-vișinie (nuanța burgundy-red) 

Coperta 1 (exterior) inscripțiile ,,REPUBLICA MOLDOVA”, 

,,PAȘAPORT”, imaginea grafică a Stemei de Stat a 

Republicii Moldova și simbolul internațional al 

documentului cu circuit integrat 

Coperta 1 (interior) 

 

- denumirea statului ,,REPUBLICA MOLDOVA” 

amplasată în partea superioară 

- Stema de Stat a Republicii Moldova color pe mijloc  

- inscripțiile cu privire la condițiile de păstrare și 

utilizare a documentului, în limba de stat și în limba 

engleză și imaginea latentă cu conținutul 

,,MOLDOVA”, amplasate în partea inferioară 

Coperta 2 (interior) - conține mențiuni privind obligațiile titularului, în 

limba de stat și în limba engleză, harta Republicii 

Moldova conturată 

Numărul de pagini - 32 (numerotarea începe de la pagina a treia cu 

numărul 3) 

Seria și numărul - formate din 2 litere „AB” și 7 cifre 

Pagina de titlu (nr.1) - inscripțiile ,,REPUBLICA MOLDOVA” și ,,Acest 

pașaport conține 32 de pagini” în limba de stat, în 
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limbile engleză și franceză 

Pagina cu datele de identificare ale 

titularului 

- pagina 2 de formatul TD 3 

- inscripțiile ,,REPUBLICA MOLDOVA” și 

,,PAȘAPORT” în limba de stat, în limbile engleză și 

franceză  

- simbolul internațional al documentului cu circuit 

integrat  

- datele de personalizare:  

a) codul documentului ,,PA” și codul statului ,,MDA”  

b) datele biometrice afișate: fotografia color, 

semnătura  

c)datele de identificare ale titularului: numele, 

prenumele, cetățenia, data nașterii, numărul de 

identificare, sexul, locul nașterii  

d) alte date: data emiterii documentului, data expirării 

termenului de valabilitate, autoritatea emitentă 

e) datele din zona de citire automată cu caractere 

identificabile optic  

Pagina 3  - rezervată pentru mențiuni 

- inscripțiile ,,MENȚIUNI” și ,,Acest pașaport este 

valabil pentru toate țările” în limba de stat, în limbile 

engleză și franceză 

Pagini 4-32  - rezervate pentru vize și ștampile  

- inscripțiile ,,VIZE” în limba de stat, în limbile 

engleză și franceză, amplasate în partea superioară 

Desenul de fond - format din elementele grafice personalizate în formă 

de motive populare tradiționale moldovenești, Pomul 

Vieții si imaginile stilizate ale 7 monumente culturale 

și arhitecturale din Republica Moldova (monumentul 

lui Ștefan cel Mare și Sfînt, Mănăstirea Căpriana, 

Muzeul National de Istorie a Moldovei, Cetatea 

Soroca, Arca de Triumf, Complexul Orheiul Vechi, 

Clopotnița Catedralei Mitropolitane din Chișinău), 

care se repetă pe paginile corespondente 

Mediul de stocare electronică a 

datelor 

- circuit integrat fără contact (RFID) în care sînt 

stocate în format digital datele privind numele, 

prenumele, cetățenia, data nașterii, numărul de 

identificare, sexul, seria și numărul documentului, 

data emiterii, data expirării termenului de valabilitate, 

autoritatea emitentă și datele biometrice ale 

titularului: imaginea facială color și amprentele 

digitale 
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                                                                                                Anexa nr. 13 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

FORMA ȘI CONȚINUTUL 

documentului de călătorie (Convenția privind statutul apatrizilor din 28 

septembrie 1954), pus în circulație cu începere de la 10 octombrie 2018 

 

 

 

 

 

 

Coperta 1 Pagina cu datele de identificare ale titularului 

Formatul documentului de călătorie 

(Convenția privind statutul apatrizilor 

din 28 septembrie 1954) 

- carnet cu dimensiunile: 125,0 mm lungime, 88,0 

mm lățime, format din copertă și file interioare 

Culoarea copertei: - roșie 

Coperta 1 (exterior): - inscripțiile ,,REPUBLICA MOLDOVA” și 

,,DOCUMENT DE CĂLĂTORIE (Convenția din 28 

septembrie 1954)” în limba de stat, în limbile engleză 

și franceză și simbolul internațional al documentului 

cu circuit integrat 

Coperta 1 (interior): - Stema de Stat a Republicii Moldova conturată, 

amplasată în partea superioară 

- denumirea statului „REPUBLICA MOLDOVA” și  

harta Republicii Moldova conturată, amplasată pe 

mijloc 

- inscripțiile cu privire la condițiile de păstrare și 

utilizare a documentului, în limba de stat și în limba 

engleză, amplasate în partea inferioară 

Coperta 2 (interior) - conține mențiuni privind obligațiile titularului, în 

limba de stat și în limba engleză 

Numărul de pagini: - 32 (numerotarea începe de la pagina a treia cu 

numărul 3) 

Seria și numărul - formate din 2 litere „CC” și 7 cifre 

Pagina de titlu (nr.1) - inscripțiile ,,REPUBLICA MOLDOVA” și ,,Acest 

document de călătorie conține 32 de pagini” în limba 

de stat, în limbile engleză și franceză 
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Pagina cu datele de identificare ale 

titularului 

- pagina 2 de formatul TD 3 

- inscripțiile ,,REPUBLICA MOLDOVA” și 

„DOCUMENT DE CĂLĂTORIE” în limba de stat, 

în limbile engleză și franceză  

- simbolul internațional al documentului cu circuit 

integrat  

- datele de personalizare: 

a) codul documentului ,,PC” și codul statului,,MDA” 

b) datele biometrice afișate: fotografia color, 

semnătura 

c) datele de identificare ale titularului: numele, 

prenumele, data nașterii, numărul de identificare, 

sexul, locul nașterii 

d) alte date: data emiterii documentului, data expirării 

termenului de valabilitate, autoritatea emitentă 

e) datele din zona de citire automată cu caractere 

identificabile optic 

Paginile 3-4  - rezervate pentru mențiuni 

- inscripțiile ,,MENȚIUNI” și ,,Acest document de 

călătorie este valabil pentru toate țările” în limba de 

stat, în limbile engleză și franceză 

Paginile 5-32  - rezervate pentru vize și ștampile  

- inscripțiile ,,VIZE” în limba de stat, în limbile 

engleză și franceză, amplasate în partea superioară 

Mediul de stocare electronică a 

datelor  

- circuit integrat fără contact (RFID) în care sînt 

stocate în format digital datele privind numele, 

prenumele, data nașterii, numărul de identificare, 

sexul, seria și numărul documentului, data emiterii, 

data expirării termenului de valabilitate, autoritatea 

emitentă și datele biometrice ale titularului: imaginea 

facială color și amprentele digitale  
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                                                                                                       Anexa nr. 14 

                                                                                               la Hotărîrea Guvernului nr. 

   

FORMA ȘI CONȚINUTUL 

documentului de călătorie (Convenția cu privire la statutul refugiaților din 28 iulie 1951) 

pus în circulație cu începere de la 10 octombrie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Coperta 1 Pagina cu datele de identificare ale titularului 

 

Formatul documentului de călătorie 

(Convenția cu privire la statutul 

refugiaților din 28 iulie 1951) 

- carnet cu dimensiunile: 125,0 mm lungime, 88,0 

mm lățime, format din copertă și file interioare 

Culoarea copertei: - maro 

Coperta 1 (exterior): - inscripțiile ,,REPUBLICA MOLDOVA” și 

,,DOCUMENT DE CĂLĂTORIE (Convenția din 28 

iulie 1951)” în limba de stat, în limbile engleză și 

franceză și simbolul internațional al documentului cu 

circuit integrat 

Coperta 1 (interior): 

 

 

 

 

- Stema de Stat a Republicii Moldova conturată, 

amplasată în partea superioară 

- denumirea statului „REPUBLICA MOLDOVA” 

- harta Republicii Moldova conturată, amplasată pe 

mijloc 

- inscripțiile cu privire la condițiile de păstrare și 

utilizare a documentului, în limba de stat și în limba 

engleză, amplasate în partea inferioară 

Coperta 2 (interior) - conține mențiuni privind obligațiile titularului, în 

limba de stat și în limba engleză  

Numărul de pagini - 32 (numerotarea începe de la pagina a treia cu 

numărul 3) 

Seria și numărul  - formate din litera „R” și 7 cifre 
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Pagina de titlu (nr.1) - inscripția ,,CONVETION OF 28 JULY 1951” 

- inscripțiile ,,Acest document de călătorie conține 32 

de pagini” și ,,Acest document de călătorie este 

proprietatea Republicii Moldova și trebuie să fie 

restituit la solicitarea statului” în limba de stat și în 

limba engleză  

Pagina cu datele de identificare ale 

titularului 

- pagina 2 de formatul TD 3 

- inscripțiile ,,REPUBLICA MOLDOVA” și 

„DOCUMENT DE CĂLĂTORIE” în limba de stat, 

în limbile engleză și franceză  

- simbolul internațional al documentului cu circuit 

integrat  

- datele de personalizare: 

a) codul documentului ,,PT” și codul statului,,MDA” 

b) datele biometrice afișate: fotografia color, 

semnătura 

c) datele de identificare ale titularului: numele, 

prenumele, data nașterii, numărul de identificare, 

sexul, locul nașterii 

d) alte date: data emiterii documentului, data expirării 

termenului de valabilitate, autoritatea emitentă 

e) datele din zona de citire automată 

Paginile 3-5  - rezervate pentru mențiuni  

- inscripțiile ,,MENȚIUNI” în limba de stat, în 

limbile engleză și franceză, amplasate în partea 

superioară 

- inscripțiile ,,Acest document de călătorie este 

valabil pentru toate țările” în limba de stat și în limba 

engleză, amplasate în partea inferioară 

Paginile 6-32  - rezervate pentru vize și ștampile 

- inscripțiile ,,VIZE” în limba de stat, în limbile 

engleză și franceză 

- inscripțiile ,,Numele titularului trebuie menționat în 

fiecare viză acordată” în limba de stat și în limba 

engleză  

Mediul de stocare electronică a 

datelor 

- circuit integrat fără contact (RFID) în care sînt 

stocate în format digital datele privind numele, 

prenumele, data nașterii, numărul de identificare, 

sexul, seria și numărul documentului, data emiterii, 

data expirării termenului de valabilitate, autoritatea 

emitentă și datele biometrice ale titularului: imaginea 

facială color și amprentele digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Anexa nr. 15 

                                                                                                la Hotărîrea Guvernului nr. 
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FORMA ȘI CONȚINUTUL  

documentului de călătorie (protecție umanitară) 

pus în circulație cu începere de la 10 octombrie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Coperta 1 Pagina cu datele de identificare ale titularului 
 

Formatul documentului de călătorie 

(protecție umanitară) 

- carnet cu dimensiunile: 125,0 mm  lungime, 88,0 mm 

lățime format din copertă și file interioare 

Culoarea copertei - gri 

Coperta 1 (exterior): - inscripțiile ,,REPUBLICA MOLDOVA” și 

,,DOCUMENT DE CĂLĂTORIE (protecție 

umanitară)” în limba de stat, în limbile engleză și 

franceză și simbolul internațional al documentului cu 

circuit integrat 

Coperta 1 (interior): 

 

 

 

- Stema de Stat a Republicii Moldova conturată, 

amplasată în partea superioară 

- denumirea statului „REPUBLICA MOLDOVA” 

- harta Republicii Moldova conturată, amplasată pe 

mijloc 

- inscripțiile cu privire la condițiile de păstrare și 

utilizare a documentului, în limba de stat și în limba 

engleză, amplasate în partea inferioară  

Coperta 2 (interior) - conține mențiuni privind obligațiile titularului, în 

limba de stat și în limba engleză  

Numărul de pagini: - 32 (numerotarea începe de la pagina a treia cu 

numărul 3) 

Seria și numărul - formate din litera „H” și 7 cifre 

Pagina de titlu (nr.1) - inscripțiile ,,Acest document de călătorie conține 32 

de pagini”  și ,,Acest document de călătorie este 

proprietatea Republicii Moldova și trebuie să fie 
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restituit la solicitarea statului” în limba de stat și în 

limba engleză 

Pagina cu datele de identificare ale 

titularului 

- pagina 2 de formatul TD 3 

- inscripțiile ,,REPUBLICA MOLDOVA” și 

„DOCUMENT DE CĂLĂTORIE” în limba de stat, în 

limbile engleză și franceză,   

- simbolul internațional al documentului cu circuit 

integrat  

- datele de personalizare: 

a) codul documentului ,,PH” și codul statului ,,MDA” 

b) datele biometrice afișate: fotografia color, 

semnătura 

c) datele de identificare ale titularului: numele, 

prenumele, data nașterii, numărul de identificare, 

sexul, locul nașterii 

d) alte date: data emiterii documentului, data expirării 

termenului de valabilitate, autoritatea emitentă 

e) datele din zona de citire automată cu caractere 

identificabile optic 

Paginile 3-5  - rezervate pentru mențiuni 

- inscripțiile ,,MENȚIUNI” în limba de stat, în limbile 

engleză și franceză 

- inscripțiile ,,Acest document de călătorie este valabil 

pentru toate țările” în limba de stat și în limba engleză  

Paginile 6-32  - rezervate pentru vize și ștampile  

- inscripțiile ,,VIZE” în limba de stat, în limbile 

engleză și franceză  

- inscripțiile ,,Numele titularului trebuie menționat în 

fiecare viză acordată” în limba de stat și în limba 

engleză 

Mediul de stocare electronică a 

datelor  

- circuit integrat fără contact (RFID) în care sînt 

stocate în format digital datele privind numele, 

prenumele, data nașterii, numărul de identificare, 

sexul, seria și numărul documentului, data emiterii, 

data expirării termenului de valabilitate, autoritatea 

emitentă și datele biometrice ale titularului: imaginea 

facială color și amprentele digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 16 

la Hotărîrea Guvernului nr. 
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MODELUL nr. 1 

al buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova 

pus în circulație cu începere de la 1 iunie 1996 

 
 

Recto 

 
 

 

Verso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recto                                                                Verso 
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MODELUL nr. 2 

al buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova 

pus în circulație cu începere de la 7 martie 2013 
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MODELUL nr. 3 

al buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova 
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pus în circulație cu începere de la 1 septembrie 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Anexa nr. 17 
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la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

MODELUL nr. 1 

al buletinului de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova 

pus în circulație cu începere de la 1 martie 2014 

 

 
 

 

 

 

 

MODELUL nr. 2 

al buletinului de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova 
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pus în circulație cu începere de la 1 septembrie 2015 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              Anexa nr. 18 
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                                                                                      la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

MODELUL nr. 1 

al actului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova cu codul 

 de bare pus în circulație cu începere de la 26 octombrie 2007 

Recto  

 
Verso 

 
 

 

MODELUL nr. 2 
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al actului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova fără codul de bare 

pus în circulație cu începere de la 26 octombrie 2007 

 

 Recto 
 

 

Verso 
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MODELUL nr. 3 

al buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova 

pus în circulație cu începere de la 7 martie 2013 

 

Recto                                                                   Verso 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 19 

                                                         la Hotărîrea Guvernului nr. 
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MODELUL nr. 1 

al buletinului de identitate pentru apatrizi 

pus în circulație cu începere de la 1 iunie 1996 
 

Recto 
 

 
 

Verso 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recto                                                                Verso 
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MODELUL nr. 2 
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al buletinului de identitate pentru apatrizi 

pus în circulație cu începere de la 7 martie 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELUL nr. 3 
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al buletinului de identitate pentru apatrizi 

pus în circulație cu începere de la 1 august 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 20 

la Hotărîrea Guvernului nr. 
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MODELUL nr. 1 

al permisului de ședere permanentă 

pus în circulație cu începere de la 1 iunie 1996 

 
 

Recto 
 

 
 

 

Verso 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recto                                                                Verso 
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MODELUL nr. 2 
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al permisului de ședere permanentă 

pus în circulație cu începere de la 7 martie 2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELUL nr. 3 
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al permisului de ședere permanentă 

pus în circulație cu începere de la 1 august 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexa nr. 21 

la Hotărîrea Guvernului nr. 
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MODELUL nr. 1 

al permisului de ședere provizorie pentru cetățeni străini 

pus în circulație cu începere de la 7 martie 2013 

 

 
 

 

MODELUL nr. 2 

al permisului de ședere provizorie pentru cetățeni străini 

pus în circulație cu începere de la 1 august 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           Anexa nr. 22 

la Hotărîrea Guvernului nr. 
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MODELUL nr. 1 

al permisului de ședere provizorie pentru apatrizi  

pus în circulație cu începere de la 7 martie 2013 

 
 

 
 

MODELUL nr. 2 

al permisului de ședere provizorie pentru apatrizi  

pus în circulație cu începere de la 1 august 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Anexa nr. 23 

la Hotărîrea Guvernului nr. 
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MODELUL nr. 1 

al buletinului de identitate pentru refugiați 

pus în circulație cu începere de la 7 martie 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELUL nr. 2 

al buletinului de identitate pentru refugiați 

pus în circulație cu începere de la 1 august 2016 
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      Anexa nr. 24 
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                                                                                                      la Hotărîrea Guvernului  nr. 

 
MODELUL 

buletinului de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară 

pus în circulație cu începere de la 1 august 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 25 

         la Hotărîrea Guvernului nr. 
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MODELUL nr. 1 

al pașaportului cetățeanului Republicii Moldova 

pus în circulație cu începere de la 1 februarie 2009 

 

  

 

MODELUL nr. 2 

al pașaportului cetățeanului Republicii Moldova 

pus în circulație cu începere de la 1 ianuarie 2008 

 

  

 

MODELUL nr. 3 

al pașaportului cetățeanului Republicii Moldova 
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pus în circulație cu începere de la 1 ianuarie 2011 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MODELUL nr. 4 

al pașaportului cetățeanului Republicii Moldova 

pus în circulație cu începere de la 9 august 2014 
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MODELUL nr. 5 

al pașaportului cetățeanului Republicii Moldova 

pus în circulație cu începere de la 5 februarie 2018 
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                    Anexa nr. 26 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

MODELUL nr. 1 

al documentului de călătorie (Convenția privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

pus în circulație cu începere de la 4 februarie 1997 

 

  

 

MODELUL nr. 2 

al documentului de călătorie (Convenția privind statutul apatrizilor din 28 

septembrie 1954) pus în circulație cu începere de la 1ianuarie2011 
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MODELUL nr. 3 

al documentului de călătorie (Convenția privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 

1954) pus în circulație cu începere de la 15 iulie 2015 
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Anexa nr. 27 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

MODELUL  

documentului de călătorie (Convenția cu privire la statutul refugiaților din 28 iulie 1951) 

pus în circulație cu începere de la 25 februarie 2016 
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Anexa nr. 28 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

MODELUL  

documentului de călătorie (protecție umanitară) 

pus în circulație cu începere de la 25 februarie 2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota informativă

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modelele 

actelor de identitate din sistemul naţional de paşapoarte

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului_________

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modelele actelor de identitate din sistemul 
naţional de paşapoarte (în continuare -  proiectul hotărârii Guvernului) a fost elaborat de către 

Instituţia publică ,.Agenţia Servicii Publice" (în continuare -  Agenţia Servicii Publice) şi 

înaintat Ministerului Afacerilor Interne, pentru promovare.

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat în temeiul prevederilor art. VI din Legea nr. 

61/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 2018. nr. 295-308. art. 446). prin care au fost operate amendamente la 

Legea nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, ale art. 

XVII alineatul (3) din Legea nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil şi modificarea 

unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2018. nr. 467-479, art. 784), 

precum şi în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) şi ale art. 61 alin. (1) din Legea 
nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

E de menţionat că. actualmente nu există un act normativ consolidat care să aprobe forma 

şi conţinutul tuturor tipurilor de acte de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, 

prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr.273/1994: buletine de identitate, permise de şedere, 

paşapoarte şi documente de călătorie, precum şi să conţină toate modelele ale tuturor tipurilor 

de buletine de identitate şi permise de şedere(de generaţia I, II şi III), de paşapoarte şi 

documente de călătorie (cu şi fără mediul de stocare electronică a datelor, inclusiv a celor 
biometrice). puse în circulaţie de către autorităţile competente ale Republicii Moldova în 

diferite perioade de timp. începând cu anul 1995 încoace, care la momentul actual sunt 

valabile, cu excepţia situaţiilor când în condiţiile legii se consideră nevalabile.

Modelele actelor de identitate provizorii cu şi fără codul de bare au fost aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 42/1995 cu privire la introducerea în Republica Moldova a actelor de 

identitate provizorii (abrogată la 07.03.2013 prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2013).

Primele modele ale buletinelor de identitate şi ale permiselor de şedere de generaţia I 
(formatul ID-II) au fost aprobate şi puse în circulaţie prin Hotărârea Guvernului nr. 385/1996 
cu privire la dezvoltarea Registrului de stat al populaţiei (abrogată la 07.03.2013 prin Hotărârea 
Guvernului nr. 53/2013).

Ulterior, modelele buletinelor de identitate şi ale permiselor de şedere de generaţia II 

(formatul ID-I). cu cartela confecţionată pe suport de hârtie plastifiată. au fost aprobate şi puse 

în circulaţie cu începere de la 7 martie 2013 prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2013 cu privire 

la aprobarea modelelor şi punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou. Ca urmare a 
modificării acesteia prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2015. au fost aprobate şi puse în 

circulaţie cu începere de la 1 septembrie 2015 modelele buletinelor de identitate de generaţia II. 

inclusiv şi al buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova de 

generaţia III şi ale permiselor de şedere de generaţia II. cu cartela confecţionată pe suport de 
policarbonat (formatul 1D-1).

Modelul documentului de călătorie pentru refugiaţi a fost aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 626/2005 cu privire la actele de identitate ale refugiaţilor, iar modelul 

documentului de călătorie pentru beneficiarii de protecţie umanitară -  prin Hotărârea



1
Guvernului nr. 562/2008 cu privire la actele de identitate ale beneficiarilor de protecţie 

umanitară, care au fost abrogate prin Hotărârea Guvernului nr. 451/2017 cu privire la aprobarea 

modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului.

Modelele paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova, ale paşaportului diplomatic, ale 

paşaportului de serviciu şi ale documentului de călătorie pentru apatrizi nu au fost aprobate 

prin acte normative.

Pornind de la premisa că Hotărârea Guvernului nr. 53/2013 cu privire la aprobarea 

modelelor şi punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou urma să fie supusă unor 

modificări şi completări esenţiale. Agenţia Servicii Publice şi-a propus elaborarea proiectului 

unui act normativ consolidat. în care să se regăsească toate modelele ale tuturor tipurilor de 
acte de identitate din sistemul naţional de paşapoarte care sunt valabile în condiţiile 

prevederilor legale şi se află în circulaţie.

Mai mult. proiectul prevede expunerea formei şi descrierea conţinutului tuturor tipurilor 

de acte de identitate de ultimă generaţie, eliberate de autorităţile competente ale Republicii 

Moldova.

Ca urmare proiectul prevede abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 53/2013 cu privire la 

aprobarea modelelor şi punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou.

De asemenea. în legătură cu elaborarea şi înaintarea prezentului proiect a hotărârii 

Guvernului, care va reprezenta un act normativ consolidat referitor la toate tipurile şi la toate 
modelele actelor de identitate din sistemul naţional de paşapoarte valabile, aflate în circulaţie şi 

acelea care urmează a fi puse în circulaţie potrivit prevederilor legale, şi cu scopul reducerii 
multiplicităţii normelor juridice în acelaşi domeniu a fost propusă expunerea în formulă nouă a 

punctului 16 din Concepţia sistemului informaţional automatizat ..Registrul de stat al 
populaţiei", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 333/2002.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene_________________________________

Proiectul hotărârii Guvernului nu conţine norme privind armonizarea legislaţiei naţionale 
cu legislaţia Uniunii Europene.

4. Principalele preveder i ale proiectul ui şi evidenţierea elementelor noi

Ca urmare a operării amendamentelor la Legea nr.273/1994 privind actele de identitate 

din sistemul naţional de paşapoarte prin Legea nr. 61/2018 pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative, din descrierea conţinutului tuturor tipurilor de acte de identitate au fost 

excluse datele cu privire la grupa sangvină. Totodată din descrierea conţinutului tuturor 

tipurilor de paşapoarte şi documente de călătorie din legea menţionată a fost exclusă informaţia 
cu privire la culoarea copertei acestor documente.

Potrivit Legii nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil şi modificarea unor acte 

legislative au fost operate modificări la art. 30 din Codul Civil, potrivit cărora noţiunea 

..Reşedinţa" are o semnificaţie mult mai largă şi cuprinde în sine atât reşedinţa obişnuită -  

domiciliul, cât şi reşedinţa temporară, locul unde locuitorii Republicii Moldova îşi au locuinţa 

temporară sau secundară. în vederea asigurării conformităţii actelor de identitate cu norma 

legală, a apărut necesitatea de modificare a conţinutului acestora, şi anume substituirea 
denumirii câmpului de date ..Reşedinţa" cu ..Reşedinţa temporară" în permisele de şedere 

provizorie pentru cetăţenii străini (IR). în permisele de şedere provizorie pentru apatrizi (IC). în 
buletinele de identitate provizorii (BP)._____________________________________________



E de menţionat că potrivit Legii nr.270/2008 privind azilul în Republica Moldova în 

redacţia Legii nr.151/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, protecţia 

umanitară se acordă pe un termen nelimitat. In contextul acestor modificări se impune 

substituirea câmpului de date ..Reşedinţa" cu câmpul ..Domiciliul" în buletinul de identitate 

pentru beneficiarii de protecţie umanitară (IH) şi elaborarea fişei de însoţire la buletinul de 

identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară, pentru aplicarea menţiunii privind 

reşedinţa temporară.

Modificările intervenite în conţinutul actelor dc identitate au generat modificarea 
modelelor acestora.

Astfel, punctul 1 din proiectul hotărârii Guvernului prevede aprobarea modelelor noi de 

buletine de identitate şi de permise de şedere, cu expunerea formei şi descrierea conţinutului 

acestora în anexele respective, iar punctul 2 stabileşte punerea în circulaţie a lor pe măsura 

epuizării stocului de cartele (semifabricate), dar nu mai târziu de 1 aprilie 2020.

Data limită de 1 aprilie 2020 a fost stabilită din considerentul că buletinele de identitate şi 

permisele de şedere se eliberează pe suport de policarbonat. iar comanda pentru semifabricatele 
de cartele ale acestor documente se face producătorului la începutul anului cu rezervă, pentru a 

asigura continuitatea proceselor dc eliberare a actelor dc identitate până la obţinerea lotului nou 

de semifabricate. Astfel, stocul de semifabricate pentru ultimele modele de buletine de 

identitate şi permise de şedere, puse în circulaţie până la 10.10.2018. data intrării în vigoare a 

modificărilor la Legea 273/1994. în care se conţine câmpul ..Grupa sangvină/Группа крови" 

sau ..Grupa sangvină". ..Reşedinţa" nu a fost epuizat la data menţionată.

Pentru a evita pierderile financiare, precum şi în vederea respectării prevederilor legale 

noi. în punctul 3 din proiectul hotărârii Guvernului sunt prevăzute norme tranzitorii care prevăd 

că în perioada de la 10.10.2018 şi până la punerea în circulaţie a actelor de identitate 

menţionate la punctul L.se eliberează buletine de identitate şi permise dc şedere pe aceleaşi 
cartele (semifabricate). în care nu se indică grupa sangvină a titularului în câmpul respectiv, 

acesta fiind completat cu semnul ..<". potrivit recomandărilor Instrucţiunilor tehnice ale 

Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (Doc 9303 ICAO).

La punctul 4 din proiect se regăsesc ultimele modele ale paşapoartelor şi ale 

documentelor de călătorie, cu expunerea formei şi descrierea conţinutului acestora în anexele 
respective, precum şi a datei punerii în circulaţie. Paşaportul diplomatic şi paşaportul de 

serviciu de ultimă generaţie, cu mediul de stocare electronică a datelor, inclusiv biometrice, au 

fost puse în circulaţie cu începere de la 15.06.2015. Ultimele modele ale paşaportului 

cetăţeanului Republicii Moldova şi ale tuturor tipurilor de documente de călătorie au fost puse 

în circulaţie cu începere de la 10.10.2018. data intrării în vigoare a amendamentelor la Legea 

273/1994. Din conţinutul acestora a fost exclus câmpul ..Grupa sangvină", iar în descrierea 

paşapoartelor şi a documentelor de călătorie s-a specificat culoarea copertei acestora.

Totodată, la punctul 5 din proiectul hotărârii Guvernului şi în anexele respective sunt 

expuse toate modelele ale tuturor tipurilor de acte de identitate din sistemul naţional de 
paşapoarte, care sunt valabile şi au fost puse în circulaţie în diferite perioade de tip, anterior 
datelor indicate la punctele 2 şi 4 din proiect.

Subsecvent, punctul 6 din proiectul hotărârii Guvernului stabileşte statutul juridic al 

actului de identitate provizoriu, cu şi tară codul de bare. eliberat până la 7 martie 2013.

Astfel proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modelele actelor de identitate din 

sistemul naţional dc paşapoarte reprezintă un act normativ consolidat referitor la toate tipurile



şi ia toate modelele actelor de identitate din sistemul naţional de paşapoarte valabile, aliate în 

circulaţie şi acelea care urmează a fi puse în circulaţie potrivit prevederilor legale.

5. Fundamentarea economico-financiară

Aprobarea prezentului proiect al hotărârii Guvernului nu necesită cheltuieli suplimentare din 
bugetul de stat.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul hotărârii Guvernului nu necesită modificarea cadrului normativ sau elaborarea unor 

acte normative noi.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

în conformitate cu prevederile articolelor 8 şi 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, publicul a fost informat referitor la iniţierea elaborării prezentului proiect 
al hotărârii Guvernului, inclusiv prin publicarea acestuia pe pagina vveb oficială a Ministerului 
Afacerilor Interne.

8. Constatările expertizei anticorupţie

Proiectul actului normativ a fost supus expertizei anticorupţie (raportul de expertiză 

anticorupţie nr. EIIG19/6066 din 02.10.2019). ca urmare a analizei proiectului, acesta nu 

conţine factori şi riscuri de corupţie.

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul hotărârii Guvernului nu conţine norme privind armonizarea legislaţiei naţionale 
cu legislaţia Uniunii Europene, precum şi norme incompatibile cu prevederile legislaţiei 

naţionale şi ale legislaţiei Uniunii Europene.

10. Constatările expertizei juridice

Informaţia referitoare la concluziile expertizei juridice privind compatibilitatea 

proiectului hotărârii Guvernului cu alte acte normative, precum şi privind respectarea normelor 
de tehnică legislativă, a fost inclusă în sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la 
proiect.

11. Constatările altor expertize

Alte expertize nu au fost efectuate.

Secretar de stat Gheorghe BĂLAN
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