
Anexa nr. 3 

 

 

FORMA ȘI CONȚINUTUL CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORIE 

 

1. Cartea de identitate provizorie este un document cu denumirile rubricilor pretipărite, 

acestea fiind completate manual, cu majuscule, de personalul serviciilor publice comunitare 

de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de personalul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor 

şi Administrarea Bazelor de Date. 

 

2. Pe faţa documentului sunt pretipărite următoarele elemente: 

a) denumirea statului; 

b) denumirea documentului; 

c) seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre. 

 

3. Pe verso documentul conţine spaţiul destinat aplicării fotografiei titularului, precum şi 

următoarele elemente: 

a) codul numeric personal; 

b) numele de familie şi prenumele;  

c) cetăţenia; 

d) locul naşterii; 

f) domiciliul 

g) abrevierea denumirii serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor emitent sau, 

după caz, a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; 

h) termenul de valabilitate; 

i) motivul eliberării; 

j) seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre; 

k) numele şi funcţia persoanei care completează cartea de identitate provizorie; 

l) semnătura şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor emitent sau, după 

caz, a directorului Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. 

 

4. Elementele de particularizare a cărţii de identitate provizorii sunt: 

a) materialul din care este confecţionată: hârtie specială, de culoare bleu, cu filigran 

reprezentând un model geometric pe care este imprimată, în zona centrală, stema României; 

b) dimensiuni: 105 mm lungime, 74 mm lăţime; 

c) indicativele serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz ale 

Direcția pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, care se aplică prin 

ştanţarea fotografiei pe latura din dreapta şi prin ştampilarea pe banda albă de 7 mm, după 

completarea documentului.  

 

 



 
 

5. De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare cartea de identitate provizorie se emite 

în sistem informatizat, în format ID1, la nivelul serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor și al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 

 

6. Cartea de identitate provizorie în format ID1 este tipărită pe o singură față și conține date 

și informații, după cum urmează:  

a) numele de familie şi prenumele; 

b) data nașterii; 

c) codul numeric personal (C.N.P.); 

d) domiciliul; 

e) imaginea facială; 

f)semnătura olografă; 

g) denumirea statului emitent; 

h) tipul documentului; 



i) seria și numărul documentului; 

j) perioada de valabilitate; 

k) autoritatea emitentă . 

 

7. Structura cărţii de identitate în format ID1 este alcătuită dintr-un suport special securizat.   

 

8. Fotografia este color și se execută cu mijloace informatice, direct pe suportul cărţii de 

identitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


