
Obținerea permisului electronic de 
acces în zona de frontieă: ePermis

https://epermis.border.gov.md

Prestatori servicii: NET IT PULS SRL

UTILIZARE SIA ePermis IGPF v01_2023

- Completarea cerere pentru persoanele care 
dețin acte de identitate cu IDNP;

- Înregistrarea cererii;
- Notificări despre executarea cerererii;
- Recepționarea ePermis sau motivul de refuz.

https://epermis.border.gov.md/


Este necesar să vă asigurați că dețineți un act valid eliberat emis de autoritățile RM 
pentru perioada care doriți ePermis unde există codul personal din 13 cifre: IDNP. 
Dacă nu aveți astfel de act, depuneți cerere СERERE PERMIS DE ACCES ZONA DE FRONTIERĂ – CU ACT DE CĂLĂTORIE

Completarea CERERII
Pentru a înregistra o cerere nouă acesați acest link sau mergeți de pe pagina principală pe opțiunea din 
figura de mai jos
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https://epermis.border.gov.md/cerere-permis-de-acces-zona-de-frontiera-cu-idnp-cetateni-rm


Completare CERERE deținător IDNP

Se va deschide forma de completare
a informațiilor pentru cerere

Completați câmpurile obligatorii:
- IDNP;
- Domiciliul;
- Selectați prin bifare activitățile;
- Selectați prin bifare locațiile unde doriți să
obțineți acces;
- Selectați perioada (de la – până la);
- Nr. Telefon personal;
- E-mail personal;
Citiți, și, dacă sunteți de acord, bifați
câmpurile necesare din formă.

Dacă sunteți mandatar, bifați                   
și înregistrați în câmpul care se va deschide
Nr. împuternicirii de representare MPower
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Completare CERERE deținător IDNP
Adăugarea unei sau mai multe activități la cerere
Selectați prin bifare activitățile, din lista propusă la apăsarea pictogramei:     

Activitățile se vor cumula și se vor expedia în cerere:

Adăugarea unei sau mai multe locații la cerere
Selectați prin bifare activitățile, din lista propusă la apăsarea pictogramei:

Locațiile bifate, se vor cumula la cerere

Selectarea perioadei
În calendarul deschis du pictograma din                       fie prin apăsarea pictogramelor             selectați luna de 
început și data (de la),                                                        apoi selectați luna data finală (până la) 

Asigurați-vă că perioada dorită este reflectată corect:
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Completare CERERE deținător IDNP

Dacă se dorește concomitent cu cererea de acces să se obțineți și permis pentru ambarcațiune,
bifați                                                                        
Se va deschide forma de înregistrare a informațiilor

Completați câmpurile obligatorii pentru ambarcațiune: 
- Nr. De înregistrare;
- Nr. corpului;
- Descriere/model;
- Anexați certificatul reviziei tehnice, fișier format imagine sau pdf;
- Pentru ambarcațiuni motorizate, anexați certificatul Navigatorului fișier format imagine sau pdf;
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Înregistrare CERERE deținător IDNP

După completarea câmpurilor necesare, apăsați butonul                         din formă.
Caz că sunt careva erori sau cîmpuri care nu sunt completate, se vor afișa mesaje de eroare.

După expedierea cu succes, la adresa de e-mail indicată în cerere, ve-ți primi mesaj pentru validarea cererii, 
similar cu informațiile din imagine:

Mesajul cu codul de confirmare primit, este valid pentru un interval de 10 minute.
Dacă nu se reușește confirmarea în acest timp, cererea VA FI ȘTEARSĂ AUTOMAT.

Prestatori servicii: NET IT PULS SRL

UTILIZARE SIA ePermis IGPF v01_2023



Înregistrare CERERE deținător IDNP

La confirmarea cererii, la adresa de e-mail indicată în cerere, veți recepționa un mesaj de informare 
unde va fi afișat numărul cererii înregistrate la IGPF și detaliile acesteia.
Informațiile vor fi similare cu cele din imaginnea

La apăsarea butonului din e-mail, ve-ți fi redirecționat pe pagina
VERIFICĂ STATUT a SIA ePermis, unde ve-ți putea permanent să
aflați statutul cererii în baza căutării după IDNP:
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Notificări despre executarea cerererii CERERE deținător IDNP

Etapele care vor fi parcurse pentru emiterea ePermis vor fi următoarele:
- Cererea NOUĂ confirmată, va fi luată în lucru de angajații IGPF.
Evenimentul de modificare a statutului pentru etapa de EXAMINARE, se va notifica prin expedierea unui mesaj de 
similar ce va conține informații similare celor din imagine:

- După etapa de EXAMINARE, unde se vor efectua toate
verificările, declarațiile și anexele atașate la cerere,
cererea poate obține statut SEMNARE, sau
CARANTINĂ pentru cazurile care necesită timp adițional
pentru analiză și luarea deciziei.

- La evenimentul modificării statutului pentru SEMNARE,
se va emite notificare similară cu cea de mai jos:
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Recepționarea ePermis sau motivul de refuz deținător IDNP

După semnarea cererii, se va genera ePermis cu un un număr unic, semnat electronic care va fi atașat mesajlui de 
tipul celui de mai jos:

Pentru cazurile de refuz, motivul va fi notificat prin e-mail, și        
nu se va emite ePermis.
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Acțiuni după OBȚINEREA ePermis

NU UITAȚI:
să INFORMAȚI în prealabil la fiecare intenție de aflare în zona de frontieră.
Lipsa informării prealabile la evenimentul verificării de către patrula IGPF, poate avea consecințe nedorite, inclusiv 
aplicarea sancțiunilor contravenționale și retragerea dreptului de acces acordat.

Consultați ghidul INFORMARE_PREALABILA pentru a vă familiariza cu depunerea online a informării 
prealabile și VERIFICARE_STATUT pentru a vă asigura că aveți persmisele necesare pentru acces, tipul de activitate 
și locații, precum și dacă aveți depuse informările prealabile necesare.

La necesitate, având ePermis, puteți depune cereri pentru obținerea:
- Aviz Vânătoare, consultați ghidul: Aviz_Vanatoare
- Permis de acces pentru mijloace plutitoare, consultați ghidul Permis_Ambarcatiune
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https://epermis.border.gov.md/informare-prealabila
https://epermis.border.gov.md/cerere-aviz-de-vanatoare-pe-baza-permisului-de-acces-in-zona-de-frontiera
https://epermis.border.gov.md/cerere-permis-de-acces-mijloace-plutitoare-in-zona-de-frontiera-pe-baza-permisului-de-accces

