
Începând din 01.01.2020 se vor emite  
e-card-uri numai cu poză. 
CUM POT PRIMI UN E-CARD CU POZĂ?

AVEŢI UN… 
• paşaport austriac, sau
•  carte de identitate austriacă, sau
• carnet de conducere austriac, sau
• permis de şedere, paşaport pentru străini, 

document de călătorie pentru refugiaţi sau 
un alt document emis de registrul străinilor?

De principiu, nu trebuie să faceţi NIMIC, poza 
este preluată automat pe e-card. Noul Dvs. 
e-card cu poză va sosi la timp, înainte de ex-
pirarea celui vechi, cel târziu la finalul anului 
2023.

Cum puteţi verifica dacă avem deja o 
poză din unul dintre documentele speci-
ficate pentru e-card?

La adresa svs.at/ecardfotocheck puteţi verifi-
ca, dacă există deja o poză pentru e-card din 
unul dintre documentele specificate. Pentru o 
verificare imediată aveţi nevoie de e-card.

 
Ce trebuie să faceţi dacă aveţi totuşi 
nevoie de o poză pentru e-card?

• ADUCEŢI o poză de paşaport la biroul 
autorităţii competente.

•  Poza trebuie să corespundă criteriilor apli-
cabile unei poze de paşaport. Nu trebuie 
să o depuneţi PERSONAL şi să prezentaţi 
e-card-ul Dvs., documentul de identitate şi 
certificatul de cetăţenie în original.

• Autorităţile vă vor identifica prin intermedi-
ul svs.at/ecardregistrierungsstellen

Răspunsuri generale pentru întrebări legate de e-card cu poză puteţi găsi pe svs.at/ecardfoto
Informaţii în limbi străine privind e-card-ul cu poză puteţi găsi pe svs.at/ecardfoto

Poza de paşaport nu are voie să fie mai veche de 6 luni. Criteriile aplicabile pozelor de paşaport le 
puteţi găsi pe svs.at/passbildkriterien

NU AVEŢI UN…
• paşaport austriac, sau
•  carte de identitate austriacă, sau
•  carnet de conducere austriac, sau
•  permis de şedere, paşaport pentru străini, 

document de călătorie pentru refugiaţi sau 
un alt document emis de registrul străinilor? 

Aveţi deja un e-card?

Vă rugăm să verificaţi data de expirare aflată 
pe e-card, pe partea albastră din spate.

• Cu 3 - 4 luni înainte de expirarea e-card-
ului, ADUCEŢI o poză de paşaport la biroul 
autorităţii competente.

•  Poza trebuie să corespundă criteriilor apli-
cabile unei poze de paşaport. Nu trebuie 
să o depuneţi PERSONAL şi să prezentaţi 
e-card-ul Dvs., documentul de identitate şi 
certificatul de cetăţenie în original.

•  Autorităţile vă vor identifica prin intermedi-
ul svs.at/ecardregistrierungsstellen

Încă nu aveţi un e-card sau dacă e-
card-ul Dvs. a expirat?

Pentru a vă putea emite un nou e-card, avem 
nevoie de o poză de paşaport!

• ADUCEŢI o poză de paşaport la biroul 
autorităţii competente. 

• Poza trebuie să corespundă criteriilor apli-
cabile unei poze de paşaport. Nu trebuie 
să o depuneţi PERSONAL şi să prezentaţi 
documentul de identitate şi certificatul de 
cetăţenie în original.

•  Autorităţile vă vor identifica prin intermedi-
ul svs.at/ecardregistrierungsstellen

INFORMATION (ROMÂNĂ)


