Anexa nr. 2
(Anexa nr.2 la HG nr. 898/2011)
Carte albastră a UE
Codul de țară din trei litere ROU, astfel cum se prevede în documentul Organizaţiei
Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) 9303 privind documentele de călătorie cu citire optică,
integrat în fundalul imprimat.
Simbolul ICAO pentru un document de călătorie cu citire optică cu microcip fără contact
(simbolul e-MRTD), imprimat cu cerneală optic variabilă. În funcție de unghiul de privire,
acesta apare în diferite culori.
Forma şi mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-1
[document al Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) 9303 partea a 3-a]
Rubrici faţa I:
Titlul documentului: „CARTE ALBASTRĂ A UE”, personalizat prin gravare laser
Numărul documentului: personalizat prin gravare laser, în elemente grafice speciale de
siguranţă.
Numele: numele şi prenumele titularului, în această ordine
Sex: simbolizat prin litera F sau M
Cetățenia:
Data nașterii:
Tipul de permis: Carte albastră a UE (potrivit prevederilor Directivei 2009/50/CE a Consiliului
din 25 mai 2009 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru
ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate)
Data expirării:
Observaţii:
1. codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări
2. alte mențiuni prevăzute de actele normative cu incidență în domeniu, în funcţie de dinamica
reglementărilor Uniunii Europene sau naționale
Fotografia
Semnătura titularului
Rubrici faţa a II-a:
Observaţii:
1. adresa din România
2. alte mențiuni prevăzute de actele normative cu incidență în domeniu
Data emiterii:
Autoritatea emitentă:
Locul nașterii:
Zona citibilă optic (MRZ), în conformitate cu standardul ICAO
Note:
Documentul conţine un mediu de stocare electronică fără contact în care sunt incluse elementele
biometrice de identificare a titularului.
Documentul este protejat printr-un film special multistrat laminabil.
Denumirile rubricilor se scriu în limba română și engleză folosind gravare laser.
Pe fundalul feţei I, în partea dreaptă este tipărită harta Europei.
Pe faţa I este aplicat un element de securitate holografic optic variabil.
Material: policarbonat laminat multistrat.
Tehnici de securizare utilizate: elemente de tip guilloche în două sau mai multe culori, culoare
irizată fluorescentă, tipărire cu cerneală vizibilă în spectru UV, microtext, numerotare cu
caractere specifice, personalizare prin gravare laser.

Personalizarea se face prin gravare laser.
Documentul conţine simbolul grafic al documentelor de identitate electronice care conţin date
biometrice, tipărit cu cerneală variabilă optic.
Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă sunt în conformitate cu
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului de instituire a unui model
uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe, cu modificările ulterioare.
Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în
domeniu.

