
Cerinţe pentru fotografia titularului de
Permis de mecanic de locomotivă
REGULAMENTUL (UE) NR. 36/2010 al Comisiei din 3 decembrie 2009 privind
modelele comunitare de permise de mecanici de locomotivă, certificate complementare,
copii certificate ale certificatelor complementare și formulare pentru cererile de permise
de mecanici de locomotivă, în temeiul Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European
și a Consiliului
REGULAMENTUL (UE) NR. 36/2010 al Comisiei, în Anexa IV, la capitolul 5 Indicaţii cu
privire la formularul de cerere, la alineatul 2.23 prevede următoarele:

Adăugaţi o fotografie a solicitantului, de preferat una digitală (format preferat: jpeg) care
permite o rezoluţie bună la dimensiuni mici. În cazul cererilor de reînnoire, fotografia trebuie
actualizată.

Deși cerinţele naţionale privind dimensiunile fotografiilor pentru documentele oficiale pot fi
diferite, există specificaţii privind calitatea fotografiilor portret, menţionate în politicile UE, în
apendicele 11 la secţiunea IV din documentul OACI nr. 9303 „Documente de călătorie care
pot fi citite automat” (ed. 2006). Acesta conţine indicaţii detaliate, care pot fi rezumate după
cum urmează:

· fotografia trebuie să cuprindă chipul întreg, din faţă, cu ochii deschiși;
· fotografia trebuie să cuprindă întreg capul, din creștet până la umeri;
· fotografia trebuie să fie făcută pe un fundal alb simplu sau de diferite nuanţe de alb;
· trebuie să se evite prezenţa umbrelor pe chip sau pe fundal;
· chipul din fotografie trebuie să aibă o expresie naturală (gura închisă);
· chipul din fotografie nu trebuie să fie acoperit cu ochelari de soare cu lentile colorate

sau ochelari de vedere cu rama groasă, iar în lentile nu trebuie să se reflecte lumină;
· persoana fotografiată nu trebuie să poarte niciun tip de pălărie, cu excepţia celor

admise de autorităţile de stat;
· contrastul și lumina din fotografie trebuie să fie normale."

Documentul OACI (Organizația Aviației Civile Internaționale) nr. 9303 „Documente de
călătorie care pot fi citite automat” (ed. 2006)
În apendicele 11 la secţiunea IV, capitolul 4 din documentul OACI nr. 9303 se precizează că:

"Fotografia trebuie să respecte condiţiile stabilite în ISO/IEC 19794-5."

Standardul ISO/IEC 19794-5 „Tehnologia informației - Formate de schimb de date
biometrice - Partea 5: Datele pentru imaginea feţei”

Partea 5 a standardului ISO/IEC 19794, care este menționat în recomandările OACI, definește
în mod specific un sistem standard pentru codificarea datelor care descriu fețe umane într-o
structură de date compatibilă cu CBEFF, pentru a fi utilizate în sistemele de recunoaștere
facială.



OACI a completat publicarea standardului ISO în documentul 9303, partea 1, volumul 1 cu
exemple de fotografii acceptabile sau neacceptabile pentru documentele de identitate care
îndeplinesc cerinţele acestui standard. Aceste recomandări sunt utilizate în mai multe țări şi
pentru eliberarea permiselor de conducere sau a permiselor de ședere.

Informații generale
Prezenta descriere este o versiune simplificată a standardului și a recomandărilor și nu are
pretenția de a fi exhaustivă. Fotografiile prezentate mai jos au fost publicate de OACI.

Cerinţe

· Vechimea fotografiei
· Poziția persoanei și fundalul
· Postură
· Calitatea fotografiei
· Culori și iluminat
· Coafură și de expresia feţei
· Iluminatul persoanei și fundalul
· Ochelari
· Acoperirea capului
· Dimensiunea fotografiei
· Rezoluţia fotografiei
· Nume fişier

Vechimea fotografiei
Fotografiile pentru documente de identitate trebuie să fie recente - nu mai vechi de 6 luni.

Poziția persoanei și fundalul
Distanţa dintre camera foto şi persoana fotografiată nu trebuie să fie nici prea mare, nici prea
mică: în fotografie distanța dintre ochi trebuie să fie un pic mai mică decât 1/4 din lățimea
imaginii. Fața trebuie să fie centrată atât pe verticală cât și pe orizontală. Fundalul trebuie să
fie uniform.

Prea de aproape Prea de departe Corect



Fundal neuniform Faţa nu este centrată Corect

Postură
Persoana trebuie să fie cu faţa la aparatul de fotografiat, nu să privească peste un umăr (în
stilul "portret"). Capul trebuie să fie în poziție verticală, astfel încât linia imaginară care să
unească centrele ochilor să fie paralelă cu marginea de sus a imaginii.

Stil portret Ochi înclinaţi Corect

Calitatea fotografiei
Portretul va fi focalizat de la nas la urechi, de înaltă calitate, fără cute şi fără pete de tuş.
Deasemenea, trebuie să redea nuanţele pielii în mod natural.



Neclară Pete de tuş / Cute Corect

Spălăcită Pixelată (calitate scăzută) Corect

Culori și iluminat
Portretul să fie în culori neutre, prezentând persoana cu ochii deschişi şi vizibili. Se
recomandă o reglare a expunerii cu ponderea de gri în alb de 18%. În zona feţei se recomandă
128 de niveluri în intervalul dinamic. Standardul ISO nu permite modificarea digitală a
imaginii pentru a corecta intervalul dinamic sau culorile.

Nuanţe nenaturale ale pielii Culori saturate Corect



Prea intunecată Prea luminoasă Corect

Coafură și expresia feţei
Părul nu trebuie să acopere ochii sau părţi mari ale feţei. Persoana trebuie să privească la
aparatul de fotografiat cu o expresie neutră și cu gura închisă. Un zâmbet cu gura închisă este
permis.

Ochi acoperit Ochii închiși Corect

Nu priveşte la aparat Gura deschisă Corect



Iluminatul persoanei și fundalul
Iluminarea trebuie să fie uniformă, fără umbre și fără reflecții pe faţă, fără ochi roșii și
fundalul să nu prezinte vre-o umbră remarcabilă.

Reflexie pe faţă Ochi roșii Corect

Umbre în fundal Umbre pe faţă Corect

Ochelari
În portret ochii nu trebuie să fie acoperiţi de reflexii ale luminii de pe ochelarii sau de lentile
fumurii. Dacă este posibil, se vor evita ramele de ochelari groase. Ramele ochelarilor să nu
acopere nici o parte a ochilor.



Ochelari negri fumurii Reflecția luminii pe lentile Corect

Rame groase Ochii parțial acoperiţi Corect

Acoperirea capului
Acoperirea capului nu se acceptă decât în cazurile aprobate prin lege. Aceste cazuri pot fi de
ordin religios, medical sau cultural.

Nu se acceptă Nu se acceptă Corect

Faţă acoperită Umbre pe față Corect



Dimensiunea fotografiei
Dimensiunea acceptată a fişierului care conţine fotografia este de maxim 240 KB.

Proporţia dintre lăţime şi lungime va fi de 3/4

Rezoluţia fotografiei
Rezoluţia acceptată pentru fotografie este de minimum 600dpi şi maximum de 1200 dpi.


