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Ghid de încărcare copie carte de identitate 

  

 

Imaginea reprezintă o poză sau un document 
scanat în care este clar vizibilă o singură carte de 

identitate (CI), fără alte obiecte.  

 

Imaginea poate fi răsturnată (inversată). 
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Imaginea poate fi întoarsă (rotită). 

 

Imaginea poate fi întoarsă (rotită). 
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Imaginea NU trebuie să conțină străluciri cauzate 
de blițul („flash”) camerei digitale (telefon mobil, 
cameră digitală etc.). 

Vă recomandăm să faceți o poză la lumina 
naturală a zilei sau să scanați documentul 
folosind un aparat specializat („scanner”). 

 

Imaginea NU trebuie să conțină străluciri cauzate 
de blițul („flash”) camerei digitale (telefon mobil, 
cameră digitală etc.). 

Vă recomandăm să faceți o poză la lumina 
naturală a zilei sau să scanați documentul 
folosind un aparat specializat („scanner”). 
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Imaginea NU trebuie să conțină zone complet 
șterse (cauzate de blițul („flash”) camerei digitale  
sau din alte motive). 

Vă recomandăm să faceți o poză la lumina 
naturală a zilei (fără bliț) sau să scanați 
documentul folosind un aparat specializat 
(„scanner”). 

 

Imaginea trebuie să conțină întreaga carte de 
identitate, inclusiv marginile acesteia. 

Vă recomandăm să faceți o poză de la o distanță 
mai mare sau să scanați documentul folosind un 
aparat specializat („scanner”). 
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Imaginea trebuie să conțină întreaga carte de 
identitate, inclusiv marginile acesteia, de preferat 
în poziție orizontală. 

Vă recomandăm să faceți o poză de la o distanță 
mai mare, poziționând documentul pe o 
suprafață plată albă (de exemplu, pe o filă A4 
așezată pe masă) sau să scanați documentul 
folosind un aparat specializat („scanner”). 

 

Imaginea NU trebuie să conțină un fundal cu 
„zgomot”. 

Vă recomandăm să faceți o poză poziționând 
documentul pe o suprafață plată albă (de 
exemplu, pe o filă A4 așezată pe masă) sau să 
scanați documentul folosind un aparat specializat 
(„scanner”). 

 


