
Îndrumar de cãlãtorie
pentru vacanþa de Paºte 

Îndrumarul de cãlãtorie pentru vacanþa de Paºte cuprinde 
principalele destinaþii turistice alese de cetãþenii români în ultimii 
ani.
 
 Informaþiile existente în acest Îndrumar sunt doar câteva 
sfaturi, de care sã þineþi cont pentru a avea, cu ocazia Sãrbãtorilor 
de Paºte, o vacanþã liniºtitã ºi luminoasã. 



Verificaþi sfaturile, condiþiile si alertele de cãlãtorie pe site-ul www.mae.ro, la 
rubrica „Sfaturi de cãlãtorie”.

Pentru verificarea condiþiilor particulare de intrare ºi ºedere prevãzute de legislaþia 
naþionalã, vã  recomandãm consultarea informaþiilor oficiale furnizate de 
autoritãþile þãrii în care doriþi sã cãlãtoriþi.

Verificaþi valabilitatea documentelor dumneavoastrã de cãlãtorie si, dacã este 
cazul, a vizei de intrare obþinute. Paºaportul sau cartea de identitate sã fie valabile 6 
luni de la data  intrãrii în þara de destinaþie.

Nu aveþi nevoie de vizã pentru a cãlãtori în þãrile Uniunii Europene (Austria, Belgia, 
Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franþa, Germania,  Grecia, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, 
Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Bulgaria). Intrarea se face 
în baza paºaportului sau a cãrþii de identitate, valabile 6 luni de la data intrãrii în 
þara de destinaþie. 

Asiguraþi-vã cã în zona în care urmeazã sã cãlãtoriþi nu este nevoie sã vã vaccinaþi. 
În cazul în care este nevoie, faceþi vaccinurile cu cel puþin 6 sãptãmâni înainte de 
plecare. 

Turiºtii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate 
personalã. 

În cazul în care folosiþi medicamente pe bazã de reþetã, vã recomandãm sã aveþi cu 
dumneavoastrã reþeta prescrisã de medic. 

Încheiaþi o asigurare medicalã ºi de viaþã, dar ºi o asigurare de cãlãtorie valabilã 
pentru þara în care doriþi sã cãlãtoriþi. Atenþie! Pentru þãrile Uniunii Europene vã 
recomandãm sã vã procuraþi Cardul European de Sãnãtate (mai multe detalii pe 
site-ul )

Asigurarea de cãlãtorie are valabilitate în toate þãrile lumii ºi poate sã 
acopere de la riscurile de bazã (îmbolnãviri, accidente, urgenþe 
stomatologice, repatriere sanitarã sau în caz de deces) pânã la toate 
riscurile de cãlãtorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, 
anularea plecãrii în strãinãtate, falimentul companiei aeriene etc. 

Asigurarea medicalã are valabilitate în toate þãrile lumii, iar în baza acestei 
asigurãri aveþi acces la serviciile de urgenþã atât din sistemul public de 
sãnãtate, cât ºi din cel privat. 

Asigurarea de viaþã s-a dovedit beneficã pentru familiile celor decedaþi în 
urma unor accidente sau din motive de boalã. 

Vã recomandãm sã pãstraþi în locuri sigure documentele ºi valorile personale, 
biletele de cãlãtorie, banii ºi cãrþile de credit. Copiile documentelor importante, 
pãstrate separat de cele originale, pot fi utile în cazul pierderii/furtului acestora. 

Lãsaþi o copie a itinerariului dumneavoastrã la familie sau la prieteni pentru a putea 
fi contactat în caz de urgenþã. 

Procuraþi-vã un ghid de cãlãtorie pentru destinaþia aleasã.

Dacã aþi ales sa cãlãtoriþi cu autoturismul, asiguraþi-vã cã toate documentele 
necesare sunt valabile, inclusiv Cartea verde. Asiguraþi-vã cã deþinerea ºi respectiv 
folosirea dispozitivelor anti-radar ºi de detectare radar nu sunt interzise în þara în 
care vã deplasaþi ºi nici în þãrile de tranzit. 

www.cnas.ro

Paºi obligatorii, indiferent de destinaþia aleasã

Înainte de plecare:

http://www.cnas.ro


Dacã sunteþi membru al Automobil Clubului din România puteþi beneficia de 
serviciile acestuia în caz de nevoie.

În cazul unor incidente care afecteazã siguranþa dumneavoastrã sau a bunurilor 
dumneavoastrã, este necesar sã sesizaþi atât biroul local de poliþie, cât ºi cel mai 
apropiat oficiu consular românesc. Asiguraþi-vã cã aveþi lista cu numere de urgenþã 
necesare în cazul producerii unor astfel de incidente.

Nu vã angajaþi sã transportaþi bagajele unor persoane necunoscute. Existã riscul ca 
acestea sã conþinã produse interzise, iar dumneavoastrã veþi suporta consecinþele 
legii!

În cazul în care doriþi sã cãlãtoriþi cu un animal de companie, vã recomandãm sã 
obþineþi toate documentele necesare pentru acesta. 

Þineþi cont de faptul cã, potrivit reglementãrilor comunitare, este interzisã trecerea 
frontierei UE cu sume mai mari de 10.000 euro în numerar.

Limitele cantitative pentru introducerea în U.E. a anumitor produse sunt : 200 
bucãþi þigãri; 1 litru bãuturi alcoolice; 50 g parfum.

Nu uitaþi! Drogurile de orice tip ºi substanþele dopante sunt interzise, indiferent de 
destinaþia aleasã. 



Sunteþi responsabili pentru orice încãlcare a legilor locale, chiar dacã nu le 
cunoaºteþi! 

Respectaþi tradiþiile ºi obiceiurile locale. Unele comportamente sociale pot intra sub 
incidenþa legii penale a þãrii respective! 

Nu consumaþi ºi nu transportaþi droguri sau alte substanþe interzise, indiferent de 
zona în care cãlãtoriþi! Riscaþi ani mulþi de închisoare, iar misiunile diplomatice ºi 
oficiile consulare ale României nu vã pot ajuta. 

Evitaþi implicarea în demonstraþii sau manifestãri de stradã în þãrile vizitate! 

Indiferent de zona de destinaþie, pãstraþi documentele, lucrurile de valoare, biletele 
de cãlãtorie, banii ºi cãrþile de credit în locuri sigure ºi nu le expuneþi în mod vizibil 
asupra dumneavoastrã sau în maºini! 

Pentru zonele aglomerate, vã recomandãm ca documentele personale sã fie lãsate 
la hotel ºi sã pãstraþi asupra dumneavoastrã numai o copie a actelor de identitate 
(paºaport, carte de identitate, asigurare), cu excepþia þãrilor în care sunteþi obligat 
sã vã identificaþi cu actele în original (exemplu: Federaþia Rusã).

Încuiaþi mereu autoturismele ºi asiguraþi-le cu sisteme de alarmã! 

În cazul cãlãtoriilor cu autobuzul sau trenul, fiþi atenþi la bagajele dumneavoastrã 
pe întreaga duratã a cãlãtoriei!

Nu conduceþi autoturismul sub influenþa alcoolului! Existã þãri în care riscaþi 
pedeapsa cu închisoarea.

Cereþi permisiunea localnicilor pentru a-i fotografia sau filma!

Respectaþi mediul înconjurãtor!

Evitaþi deplasarea în zone periculoase!

Atunci când vã aflaþi în strãinãtate:



 
 

AUSTRIA  

Condiţii de intrare si regim de şedere 
• Pentru a intra în Austria nu aveţi nevoie de obţinerea unei vize.  
• Este recomandabil să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru 

medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale. Antibioticele nu se eliberează 
decât pe bază de reţetă. 

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este recunoscut. 
• Nu intraţi în Austria cu aparatură anti-radar! Utilizarea unor astfel de sisteme este 

interzisă prin lege. Folosirea lor este contravenţie şi se pedepseşte cu amendă 
până la 4.000 euro şi confiscarea aparatului. De asemenea, există posibilitatea 
reţinerii temporare a autoturismului. 

• Accesul pe autostrăzi se face în baza unor vignete (Autobahn Vignette), care se 
procură contra cost de la punctele de trecere a frontierei, de la benzinării sau de la 
magazinele de difuzare a presei. Vigneta se lipeşte în mod obligatoriu pe parbrizul 
maşinii. Dacă nu respectaţi această obligaţie, riscaţi o amendă de 120 euro. 

• Folosirea centurii de siguranţă este obligatorie inclusiv pentru locurile din spate. 
• Dacă circulaţi cu autoturismul, este obligatoriu ca farurile să fie aprinse în 

permanenţă (faza de întâlnire). 
• Atenţie! În perioada 1 noiembrie – 15 aprilie este obligatoriu ca autoturismele să 

fie dotate cu cauciucuri de iarnă. 
• Limitele de viteză admise: 50 km/h în localităţi, 100 km/h pe şoselele rapide şi pe 

drumurile naţionale, 130 km/h pe autostrăzi. Există şi porţiuni cu restricţii, 
marcate corespunzător.  

• Respectaţi viteza legală! Depăşirea limitelor de viteză poate atrage aplicarea 
amenzilor. Acestea variază, iar cuantumul poate fi modificat în funcţie de tipul de 
drumul pe care s-a comis abaterea.  

• Sunteţi obligat să plătiţi amenda pe loc, în caz contrar putându-vă fi reţinute 
plăcuţele de înmatriculare până la achitarea acesteia. Există posibilitatea ca 
amenzile să fie plătite şi prin sistemul “Carte de credit“ (Bancomat). În cazul în 
care vă este aplicată o amendă, vă recomandăm să solicitaţi să vă fie eliberată o 
chitanţă pentru suma plătită. 

• Parcaţi în locurile amenajate şi marcate corespunzător. 
• Pentru parcările cu plată se utilizează imprimate speciale (Parkschein), care pot fi 

cumpărate de la reţeaua de magazine Trafik. 
• Cartea verde serveşte drept dovadă de asigurare recunoscută la nivel 

internaţional.  
• În caz de accident, la faţa locului se prezintă poliţia sau jandarmeria de autostradă, 

care constată faptele şi întocmeşte un proces verbal. Vă recomandăm să solicitaţi o 
copie a acestuia, mai ales dacă sunteţi partea vătămată.  

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Austria nu poate fi 

exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Dacă vreţi să mergeţi la cumpărături în Austria 
• Păstraţi facturile pentru bunurile achiziţionate în spaţiul european, având în vedere 

controalele de rutină sau prin sondaj, efectuate de poliţia austriacă asupra 
autovehiculelor înmatriculate în România. 

 



 
 

 

Moneda naţională 
• Euro. 

Contacte utile 
Ambasada României în Austria 
(Botschaft von Rumänien) 
Adresă: Prinz Eugen Strasse 60, 1040 Wien 
Telefon: + 43-1-505.32.27, + 43-1-503.89.40, + 43-1-503.89.41, + 43-1-505.16.28 
Fax: + 43-1-504.14.62 
Web: http://viena.mae.ro/ 
E-mail: ambromviena@ambrom.at  

 

Alte contacte utile 
133 - Poliţie  
144 - Salvare  
120 - Trafic 
122 – Pompieri  
112 – Serviciul de urgenţe european 

http://viena.mae.ro/
mailto:ambromviena@ambrom.at


 
 

 BELGIA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români pot intra pe teritoriul belgian fără a avea nevoie de viză.  

Trafic auto 
• Puteţi să folosiţi permisul de conducere românesc timp de 90 de zile.  
• Nu intraţi în Belgia cu detectoare radar sau aparatură anti-radar! Deţinerea, 

utilizarea sau comercializarea unor astfel de sisteme este interzisă prin lege. 
Folosirea lor este contravenţie şi se pedepseşte cu amendă până la 2.000 euro, 
suspendarea permisului pentru minimum 30 de zile şi confiscarea aparatului. 

• Atenţie! Vehiculele venind din partea dreaptă beneficiază de prioritate chiar şi 
atunci când acestea intră pe sensul principal de mers de pe o stradă secundară. 
Autovehiculul care pătrunde primul în sensul giratoriu are prioritate faţă de toate 
celelalte autovehicule.  

• Parcarea este permisă numai în locuri rezervate, contra cost.  
• Folosirea centurii de siguranţă este obligatorie! 
• Limitele de viteză admise sunt : în interiorul localităţilor – 50 km/oră; drumuri 

naţionale – 90 km/oră; autostrăzi – 120 km/oră. 
• În cazul unor accidente de circulaţie fără victime  este suficientă încheierea unei 

constatări amiabile, direct intre conducătorii auto implicate.  
• Dacă utilizaţi transportul public, puteţi obţine informaţii prin intermediul paginii 

web www.stib.irisnet.be. Cartelele magnetice şi abonamentele cumpărate de la 
punctele de distribuţie sau de la conducător (numai autobuz şi tramvai) sunt 
valabile pentru toate mijloacele de transport în comun (autobuz, tramvai, metrou).  

• Reţeaua de transport feroviar în Belgia este asigurată de SNCB/NMBS. Pentru orar 
şi alte informaţii utile poate fi consultată pagina web a societăţii (www.b-rail.be). 

Informaţii cu privire la siguranţa personală  
• În cazul în care sunteţi victima furtului din buzunare inclusiv a jafului cu violenta, 

sfatul autorităţilor este ca în astfel de împrejurări, pentru evitarea unor consecinţe 
grave (vătămări corporale, violenţe, etc.), să nu se opună rezistenţă. 

• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Belgia nu poate fi 
exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale 
• Este interzisă deţinerea si utilizarea oricăror tipuri de spray-uri iritante sau 

paralizante.  

Moneda naţională 
• Euro. 

Contacte utile 
Ambasada României în Regatul Belgiei 
Adresa: 105, Rue Gabrielle, 1180 Bruxelles, Belgique 
Fax: 0032-2-346.23.45 
Telefon: 0032-2-345.26.80 
Web: http://bruxelles.mae.ro/ 

 

 

http://www.stib.irisnet.be/
http://www.b-rail.be/
http://bruxelles.mae.ro/


 
 

 

Alte contacte utile 
101 – Serviciul de urgenţe al poliţiei  
112 – Serviciul de urgenţe  
100 – Salvarea 

 



 
 

BULGARIA  

Condiţii de intrare si regim de şedere 
• Cetăţenii români pot intra pe teritoriul Bulgariei fără a avea nevoie de viză.  
• Este permisă introducerea, fără plata taxelor vamale, a bunurilor de folosinţă 

personală, constatate de către funcţionarul vamal că nu sunt destinate unor 
scopuri comerciale.  

• Trebuie să declaraţi bunurile deţinute, precum şi sumele în leva sau valută, 
însumând peste 10.000 leva. 

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este recunoscut. 
• Nu folosiţi în Bulgaria detectoare radar sau aparatură anti-radar! Utilizarea unor 

astfel de sisteme este interzisă prin lege. Folosirea lor este contravenţie şi se 
pedepseşte cu amendă. 

• Toate reglementările privind circulaţia pe drumurile publice sunt similare cu cele 
româneşti în domeniu.  

• Plata utilizării drumurilor publice se efectuează la intrarea pe teritoriul Bulgariei, 
existând un sistem similar vignetei româneşti.  

• Folosirea centurii de siguranţă este obligatorie! 
• Nu folosiţi telefonul mobil atunci când conduceţi maşina! Riscaţi amendă . 
• Respectaţi viteza legală înscrisă pe marcaje! Autorităţile de poliţie reţin cu mare 

uşurinţă permisele de conducere, chiar şi pentru depăşiri ale vitezei maxime 
admise cu numai 5 km/h.  

• Atenţie! În cazul în care vă este reţinut permisul, aveţi obligaţia să-l însoţiţi pe  
ofiţerul de poliţie la secţie unde achitaţi contravaloarea amenzii şi aflaţi condiţiile în 
care vă recuperaţi permisul. Procedura prevede ca permisul să fie transmis 
Ambasadei României la Sofia, NUMAI după expirarea perioadei de suspendare şi 
plata amenzii contravenţionale.  

• Atenţie! În cazul în care consideraţi că sunteţi  victimele unui abuz al poliţiei, 
puteţi contesta procesul verbal de contravenţie, în termen de 7 zile lucrătoare. 

• Evitaţi călătoria şi staţionarea pe drumurile publice pe timpul nopţii (risc crescut de 
a fi victime ale jafurilor). 

• În situaţia în care se impune staţionarea şi părăsirea autovehiculelor , chiar şi pe o 
perioadă scurtă, nu lăsaţi în interiorul autoturismelor bunuri de valoare, sume de 
bani sau acte de identitate. 

• În marile oraşe există parcări amenajate, prevăzute cu aparate de taxare şi/sau 
personal de pază şi de încasare a taxelor de parcaj. Parcaţi în locurile special 
amenajate! 

• Atenţie! În cazul parcării ilegale riscaţi ridicarea autoturismului!  
• În contextul existenţei unei rate relativ ridicate de furturi auto, în special mărci de 

autoturisme germane, recomandăm cetăţenilor români care călătoresc în Bulgaria 
cu autoturismul personal, parcarea în spaţiile special amenajate, iar în cazul în 
care se află cazaţi la hotelurile locale, să se intereseze, în prealabil, la agentul de 
turism prin care au contractat sejurul, sau direct la recepţia hotelului, dacă 
parcarea este păzită şi cine îşi asumă răspunderea pentru eventuala dispariţie a 
autoturismelor. 

• În marile oraşe din Bulgaria este instituită o zonă de parcare (aşa numita Zonă 
Albastră) unde se poate staţiona exclusiv cu achitarea unui bilet de parcare, 
existând riscul ridicării autoturismelor parcate ilegal şi transportarea acestora către 
spaţii special amenajate pentru depozitare. 

• În caz de accident uşor, notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul 
implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.  

 



 
 

 

• Dacă sunteţi implicat într-un accident cu răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi 
acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii de asigurări 
din Bulgaria. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Dacă sunteţi victime ale furturilor de bunuri sau documente de identitate, aveţi 

dreptul/obligaţia de a vă prezenta la o secţie de poliţie pentru a declara incidentul 
şi a obţine un proces verbal justificativ, util, în cazul furturilor auto, în faţa 
societăţilor de asigurare, respectiv pentru a dovedi dispariţia documentelor de 
identitate în faţa funcţionarilor Secţiei Consulare a Ambasadei României la Sofia, în 
cazul eliberării unor documente provizorii de călătorie.  

• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Bulgaria nu poate 
fi exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Moneda naţională 
• Leva. 
• Schimbul valutar să se facă exclusiv în punctele destinate expres acestui scop şi să 

se acorde atenţie comisionului practicat. 

Dacă doriţi să mergeţi la cumpărături în Bulgaria 
• În Bulgaria sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit. Ele pot fi folosite la 

majoritatea distribuitorilor de produse sau servicii unde sunt afişate însemnele 
cardurilor şi pot fi utilizate la orice bancomat (ATM). Bancomatele eliberează 
bancnote naţionale.   

Contacte utile 
Ambasada României în Republica Bulgaria 
Adresa: B-dul Mihai Eminescu nr.4, Sofia 
Telefon: 00359-2-971.28.58;  00359-2-973.30.81 
Fax: 00359-2-973.34.12  
Web: http://sofia.mae.ro  
E-mail: ambsofro@vip.bg 

 

Alte contacte utile 
112 – Servicii de urgenţă  
166 – Poliţie  
160 – Pompieri  
Serviciul de urgenţe – 112  

 

http://sofia.mae.ro/
mailto:ambsofro@vip.bg


 
 

CEHIA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români pot intra pe teritoriul Cehiei fără a avea nevoie de viză.,  
• În cazul în care staţi mai mult de 90 de zile  este necesară înregistrarea la Poliţia 

pentru Străini. 

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este recunoscut. 
• Utilizarea detectoarelor de radar este permisă, în schimb aparatele anti-radar sunt 

interzise. Dacă însă aceste aparate sunt interzise în ţările de tranzit, se recomandă 
renunţarea la acestea. 

• La intrarea în Republica Cehă este obligatorie cumpărarea unei vignete. 
• Limitele de viteză admise: 50km/h în localităţi, 90km/h pe şosele naţionale şi 

130km/h pe autostradă. 
• Respectaţi viteza legală! Depăşirea limitelor de viteză poate atrage aplicarea unor 

amenzi de până la 500 de euro şi suspendarea permisului de conducere.. 
• Parcaţi în locurile special amenajate! Dovada achitării parcării trebuie afişată la 

vedere în interiorul maşinii.  
• Atenţie! Parcarea ilegală se pedepseşte cu blocarea roţilor şi amendă. 
• Folosirea centurii de siguranţă este obligatorie! 
• Este obligatoriu ca farurile să fie aprinse în permanenţă (faza de întâlnire).,atât în 

localităţi, cât şi în afara acestora.  
• În caz de accident uşor, notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul 

implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia. Dacă în urma 
accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. 
Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii de asigurări din Cehia. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Cehia nu poate fi 

exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Moneda Naţională 
• Coroana cehă (kc). 

Contacte utile 
Ambasada României în Republica Cehă 

  (Velvyslanectví Rumunská) 
  Adresa: Nerudova 5, 118 00, Praha 1 
  Telefon: + 420 257 534 210 
  Fax: + 420 257 531 017 
  Web: http://praga.mae.ro/ (http://prague.mae.ro/) 
  E-mail: embroprg@mbox.vol.cz 

 

Alte contacte utile 
112 – Servicii urgenţe 

 

http://praga.mae.ro/
http://prague.mae.ro/
mailto:embroprg@mbox.vol.cz


 
 

CHINA  

Condiţii de intrare si regim de şedere 
• Pentru cetăţenii români care călătoresc în China este necesară obţinerea vizei de 

intrare.  
• Autorităţile chineze nu eliberează vize la frontieră.  
• În România, vizele pot fi obţinute de la Ambasada Republicii Populare Chineze din 

Bucureşti (Şos. Nordului nr. 2; Tel: 021-232-8858; Fax: 021-233-0684; E-mail: 
chinaemb_ro@mfa.gov.cn), sau de la Consulatul General al Republicii Populare 
Chineze din Constanţa (B-dul Elisabeta nr. 7, Constanta 8700; Tel: 0241-617-833; 
Fax: 0241-612-092; E-mail: chinaconsul_co_ro@mfa.gov.cn).  

• Nu depăşiţi perioada de şedere pentru care a fost acordată viza! Riscaţi amendă 
drastică şi puteţi fi reţinuţi de poliţie.  

• În situaţia în care se doreşte vizitarea şi altor regiuni, ca de exemplu, Hong Kong 
sau Macao, este necesar să se solicite eliberarea unei vize cu multiple intrări 
pentru a se putea reveni pe teritoriul Chinei continentale.  

• Termenul de valabilitate al vizei turistice este de 3 luni, iar durata şederii este de o 
lună. 

• Vă recomandăm ca la sosirea în China să vă înregistraţi prezenţa la Poliţia locală. 
Toate informaţiile necesare legate de această procedură de înregistrare pot fi 
găsite la recepţia hotelului unde se face cazarea. De asemenea, personalul de la 
recepţie poate întreprinde formalităţile necesare în acest caz, în numele turiştilor. 

• Declaraţi la intrarea în China sumele mai mari de 6.000 dolari SUA sau echivalent 
în altă valută. Păstraţi copia declaraţiei vamale pentru a o putea prezenta la ieşirea 
din China.  

• Pentru ieşirea din China cu o sumă cuprinsă între 6.000 şi 10.000 de dolari SUA 
sau echivalent în altă valută, trebuie obţinută o autorizaţie emisă de o bancă 
chineză.  

• Puteţi intra cu medicamente doar dacă aveţi reţetă de la medicul curant, scrisă în 
engleză.  

Aspecte medicale 
• Vă recomandăm vaccinarea împotriva malariei întrucât există focare de malarie, în 

special în sudul Chinei, precum şi în câteva provincii centrale, Anhui, Henan, Hubei 
şi Jiangsu. 

• Serviciile medicale acordate în spital precum şi produsele farmaceutice consumate 
trebuie să fie plătite pe loc, cu numerar sau carte de credit. În cazul în care vă 
îmbolnăviţi, vă recomandăm să vă adresaţi centrelor medicale internaţionale, în 
care se vorbeşte şi o altă limbă decât cea locală.  

• Anumite spitale cu caracter internaţional, prezente pe teritoriul Chinei sunt dotate 
cu farmacii proprii, având la dispoziţie o gamă largă de produse farmaceutice. Cu 
toate acestea, nu toate tipurile de medicamente (în special cele occidentale) sunt 
disponibile în China, iar în cazul în care există, acestea au preţuri foarte ridicate.  

• Atenţie! Dacă suferiţi de afecţiuni respiratorii, ţineţi cont că, pe durata verii, 
calitatea aerului poate fi foarte scăzută!  

• Există focare sporadice de gripă aviară, mai ales în zonele rurale, din cauza 
contactului cu păsările bolnave. Preventiv, vă recomandăm evitarea vizitării 
pieţelor de păsări vii, a fermelor de păsări sau a locurilor în care puteţi veni în 
contact cu păsări domestice sau sălbatice. De asemenea, este necesar să se 
verifice dacă ouăle care urmează a fi consumate sunt bine preparate. 
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Trafic auto 
• Permisul românesc nu este recunoscut! 
• Pentru a putea conduce un autoturism, aveţi nevoie de un permis de conducere 

eliberat în China. 
• Starea şoselelor şi a infrastructurii rutiere este satisfăcătoare. Recomandăm 

evitarea circulaţiei rutiere pe timp de noapte.  
• În cazul în care sunteţi implicat într-un accident rutier, oricât de minor ar fi acesta, 

aşteptaţi sosirea poliţiei.  Vă recomandăm să daţi dovadă de maximă cooperare cu 
forţele de poliţie locale. 

• Dacă sunteţi rugat să semnaţi un document în limba chineză (proces-verbal), o 
puteţi face, scriind însă foarte clar în limba maternă faptul că nu puteţi citi în limba 
chineză, iar în consecinţă, nu puteţi înţelege conţinutul procesului-verbal. 

• Taxiurile pot fi găsite cu uşurinţă, fiind în general numeroase, sigure şi puţin 
costisitoare. Vă recomandăm să aveţi în permanenţă o carte de vizită a hotelului 
unde se face cazarea, care să conţină adresa şi numele hotelului şi în limba 
chineză.  

• La aeroport, hotel, gară sau în zonele turistice vă recomandăm să luaţi taxiurile din 
zonele special amenajate pentru acestea. Toate taxiurile sunt prevăzute cu aparate 
de taxare, de aceea nu este indicată urcarea într-un taxi în cazul în care şoferul 
propune negocierea în prealabil a preţului călătoriei.  

• Metroul este un mijloc de transport în comun puţin costisitor şi sigur. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală  
• Vă recomandăm să aveţi în permanenţă o copie a paşaportului şi a filei în care este 

aplicată viza de intrare în China, deoarece poliţia locală efectuează controale 
stradale.  

• Pedeapsa în cazul în care nu se poate face dovada identităţii poate ajunge până la 
închisoare.  

• Pentru a beneficia de asistenţă în caz de necesitate, turiştii se pot adresa 
Ambasadei României la Beijing, Consulatelor Generale de la Shanghai şi Hong 
Kong sau misiunilor diplomatice ale oricărui alt stat membru UE.   

• Nu consumaţi droguri! Riscaţi pedeapsa capitală! 
• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici R.P.Chineză nu 

poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale 
• Vă recomandăm să nu consumaţi decât apă îmbuteliată şi să mâncaţi în locuri 

sigure (restaurante).  
• În cazul delictelor privind deţinerea, traficul sau consumul de droguri, în unele 

cazuri pedeapsa poate fi cea capitală.  
• Consumul excesiv de alcool este considerat o ofensă.  
• Limbile de circulaţie internaţională sunt foarte puţin cunoscute de populaţia 

chineză, limba engleză fiind, de asemenea, puţin răspândită.  
• În Beijing nu se fumează în locurile publice. 

Moneda naţională 
• Yuanul.  
• Vă recomandăm să nu acceptaţi bancnote utilizate şi înmânate în alte părţi decât în 

magazine sau restaurante.  



 
 

 

Dacă mergeţi la cumpărături în China   
• Puteţi retrage numerar de la bancomate (ATM-uri) cu ajutorul unei cărţi de credit 

internaţionale. În cazul în care utilizaţi o carte de debit, retragerea de numerar se 
poate face numai de la acele bancomate care au afişate sigla cărţii de debit 
deţinute (MASTERCARD, VISA, etc.). Cartea de credit este acceptată pentru 
realizarea majorităţii plăţilor. 

Contacte utile 
Ambasada României în Republica Populară Chineză 
Adresa: Beijing 100600 RI TAN LU, DONG ER JIE 
Telefon: 00-86-10-65.32.34.42; (008610) 65.32.57.63 (Secretariat) 
Fax: 00-86-10-65.32.57.28 
Web: http://beijing.mae.ro  
E-mail: ambasada@roamb.link263.com 
 
Consulatul general al  României - R.A.S. Hong Kong şi R.A.S. Macao  
Adresa: 1603-1605 Office, 16th Floor, Tower Two, Lippo Centre, 

  No. 89, Queensway, Hong Kong  
  Secretariat: (00852) 252 33 813;  
  Consul General: (00852) 252 33 817 
  Fax: (00852) 252 33 815 
  E-mail: hkm@romcongen.com.hk  

 
Consulatul General al României - Shanghai 

  Adresa: 305 Room, West Tower, Sun Plaza, 88 Xian Xia Road 
  Hongqiao, Shanghai, 200336 R.P. Chineza 
  Tel.: (00) (86) (21)62.70.11.46; 62700361; 0086 -13585730272 
  Fax: 62085105 
  E-mail: SHROMCONGEN@online.sh.cn 

 
 

Alte contacte utile 
008610 / 110- în caz de urgenţă (utilizaţi prefixul  dacă efectuaţi apelul de la un telefon 

mobil care nu are număr local).  
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CIPRU  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români pot intra în Cipru fără a avea nevoie de viză.  
• Autoritatea locală unde trebuie să vă înregistraţi, într-un interval de maximum 90 

de zile de la sosire este Biroul de Migrări al districtului Nicosia, cu sediul în str. 
Vizantou, nr. 11, Engomi, sau la Secţiile locale ale Departamentului de Imigrare. 

• Insula Cipru este divizată de o „Linie Verde” care separă aşa-numita „Republica 
Turcă a Ciprului de Nord (RTCN)” de restul ţării. RTCN nu este recunoscută de 
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) şi de majoritatea statelor membre ONU, implicit 
de către România, cu excepţia Turciei.  

• Dacă aţi intrat în Cipru prin punctele de intrare ale RTCN, vă este interzisă trecerea 
în partea de sud a Insulei.  

• Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: 200 de ţigări sau 100 de ţigări 
de foi sau 50 trabucuri sau 250 grame tutun; 1 litru spirt; 2 litri de vin, 50 grame 
de parfum; alte bunuri (mai puţin bijuterii), a căror valoare nu depăşeşte 100 de 
lire cipriote.  

• Persoanele sub vârsta de 17 ani nu au dreptul de a transporta produse din tutun şi 
băuturi alcoolice.  

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este valabil o perioadă de 30 zile de la data 

intrării în Cipru.  
• Atenţie! Circulaţia auto se efectuează pe partea stângă a drumului. 
• Nu intraţi în Cipru cu aparatură anti-radar! Utilizarea unor astfel de sisteme este 

interzisă prin lege. Folosirea lor este infracţiune şi se pedepseşte cu amendă de 
minim 854 euro sau cu privarea de libertate, în funcţie de decizia judecătorului. 

• Limitele de viteză admise: autostradă - 100 km/h (viteza minimă admisă este de 
65 km/h); pe toate celelalte drumuri - 80 km/h, dacă nu este un indicator care 
prevede o limită mai redusă. În interiorul localităţilor - 50 km/h, dacă nu este un 
indicator care prevede o limită mai redusă.  

• Respectaţi viteza legală! Depăşirea limitelor de viteză constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de până la 1 an sau amendă până la 1.000 de lire 
cipriote, în funcţie de decizia instanţei.  

• Folosirea centurii de siguranţă este obligatorie.  
• Folosirea telefoanelor mobile în autovehicule este permisă numai in sistemul 

„hands-free”.  
• Amenzile contravenţionale se plătesc în termen de 15 zile la bancă. După 

depăşirea acestui termen cu până la 30 zile, valoarea amenzii se măreşte cu 50%. 
Dacă în termen de 60 zile nu s-a achitat amenda, dosarul se trimite în instanţă. Se 
aplică, de asemenea, şi „sistemul de puncte” de penalizare, limita maximă fiind de 
12 puncte. La acumularea punctajului maxim, dosarul se trimite în instanţă, care 
poate decide suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă între 1 şi 6 
luni.  

• În caz de accident, indiferent de gravitatea acestuia, nu părăsiţi locul până la 
sosirea poliţiei şi efectuarea cercetărilor. Se vor nota elementele de identificare ale 
celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia. 
Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi autorităţile abilitate, după ce aţi 
acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii de asigurări 
din Cipru.  

• Pentru alte informaţii privind traficul auto, regimul asigurărilor obligatorii şi taxele 
de drum, recomandăm consultarea informaţiilor furnizate de Organizaţia de Turism 
a Ciprului (tel:  22.69-1100  sau  22.69-1216 ; e-mail: www.cyprustourism.org  

 

http://www.cyprustourism.org/


 
 

 

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• O atenţie specială trebuie acordată călătoriilor în partea de nord a Ciprului, 

diviziune politică nerecunoscută.  
• Vă recomandăm ca traversarea din zona de sud în zona de nord, atunci când o 

astfel de deplasare este necesară, să fie făcută numai prin punctele de trecere 
special desemnate. 

• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Cipru nu poate fi 
exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Regimul animalelor de companie  
• Este interzisă intrarea în Cipru cu următoarele rase: Pit Bull American sau Pit Bull 

terrier;Tosa japonez sau Tosa Inu; Dogo Argentino sau Mastiff Argentino;Fila 
Braseleiro sau Mastiff Brazilian. 

• Este interzisă  intrarea animalelor de companie care au vârsta mai mică de 3 luni.  
• Pentru informaţii suplimentare: Departamentul pentru Sănătatea si Bunăstarea 

Animalelor – Serviciile veterinare Cipru, sediul central: tel. 22.80.52.53, e-mail: 
animal.health@vs.moa.gov.cy sau ssavva@vs.moa.gov.cy 

Moneda naţională 
• Euro. 

Dacă mergeţi la cumpărături în Republica Cipru  
• În R. Cipru sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit. Ele pot fi folosite la toţi 

distribuitorii de produse sau servicii unde sunt afişate însemnele cardurilor şi pot fi 
utilizate la orice bancomat (ATM).  

• Eurocheques sunt acceptate de toate băncile, magazinele şi restaurantele. În cazul 
pierderii/furtului cărţii de credit, trebuie notificată telefonic banca emitentă şi 
serviciul cipriot JCC Payment Systems Ltd. la tel. 22.86.81.00.  

Contacte utile 
Ambasada României în Republica Cipru 
Adresa: 27, Pireos Str., Strovolos, 2023, Nicosia 
PO BOX 22210 
Telefon: 00357-22-495.333 

 

Alte contacte utile 
Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:  
    199 sau 112 - Servicii de urgenţă (Politie, Pompieri, Salvare) 
     22.80.80.53 - Dispeceratul Poliţiei Naţionale  
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CROAŢIA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români pot intra pe teritoriul Croaţiei fără a avea nevoie de viză pentru 

90 de zile.   
• Dacă doriţi să treceţi spre Dubrovnik, Via Neum (teritoriu aparîinând Bosniei-

Herţegovina), aveţi nevoie de  paşaport. 
• Pentru a putea intra în Croaţia trebuie să faceţi dovada că aveţi  un minim de 100 

€ / zi / persoană sau 50 Euro / zi / persoană în cazul în care există invitaţie din 
partea unui cetăţean cu reşedinţă permanentă în Croaţia sau voucher privind plata 
cazării. 

• Puteţi introduce bunuri de uz personal, până la valoarea de 300 Kune, fără plata de 
taxe vamale sau TVA. 

• Dacă valoarea bunurilor se încadrează între 300 şi 5000 Kune, se percepe o taxă 
vamală medie de 10% şi 22% TVA, iar dacă valoarea bunurilor depăşeşte 5000 
Kune, taxele vamale se percep conform tarifului vamal şi TVA 22%. 

• Nu există legături aeriene directe cu România. Puteţi ajunge  cu trenul, prin 
Ungaria sau Serbia (nu există tren direct) sau cu autoturismul,  prin Ungaria sau 
Serbia.  

• În termen de 24 de ore din momentul intrării , este obligatorie înregistrarea sosirii 
dumneavoastră., în cazul în care acest lucru nu este făcut de reprezentanţii 
hotelului la care sunteţi cazat.   

• Trebuie să declaraţi atît la intrare, cât şi la ieşire orice sumă mai mare de  5.000 
euro  

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este valabil maximum un an de la data ultimei 

intrări în Croaţia. 
• Nu intraţi în Croaţia cu detectoare radar! Utilizarea acestora este interzisă.  
• Atenţie! Accesul pe autostradă se plăteşte! Tarifele de autostradă sunt în jur de 

4€/100 km. 
• Limite de viteză : autostradă – 130 km/h, drumuri interurbane – 80 km/h, 

localităţi – 50 km/h. 
• Centura de siguranţă este obligatorie pentru şofer şi pasagerul din faţă. 
• Este obligatoriu ca farurile să fie aprinse în permanenţă (faza de întâlnire). În caz 

contrar, riscaţi amendă de minimum 500 de Kuna. 
• Parcaţi în locurile special amenajate sau unde nu este interzis.  Tarifele de parcare 

variază, în funcţie de zonă şi sezon, între 3 şi 30 kuna/oră. 
• În caz de accident rutier, nu mutaţi autoturismul din poziţia iniţială până la venirea 

poliţiei! Atenţie! În cazul în care autoturismul este avariat, este necesar un 
document de la poliţie pentru a putea părăsi ţara.  

Informaţii cu privire la siguranţa personală  
• În cursul sezonului estival se constată o creştere a numărului de delicte minore în 

zona de coastă (îndeosebi furturi din buzunare sau din maşini). 
• Atenţie! Sunt zone pe teritoriul Croaţiei care nu au fost deminate: Slavonia 

Orientală (Vukovar, Osijek);  Zona frontalieră cu Serbia-Muntenegru (la sud de 
Dubrovnik, în împrejurimile Konavle); Cadrilaterul Bosanska Dubica, Virovitica, 
Slatina, Bosanska Gradiska;  Cadrilaterul Sinj, Gospic, Zadar, Sibenik;  Zonele din 
jurul axelor Zagreb-Karlovac-Parc, Plitvice-Gracac-Zadar, Gracac-Knin-Split, 
Karlobag-Sibenik-Ston şi Karlovac-Sisak-Bosanska Gradiska. Recomandăm 
cetăţenilor români care călătoresc în aceste zone să urmărească cu mare atenţie şi 

 



 
 

 

să respecte cu stricteţe semnele şi indicatoarele terestre, precum şi avertismentele 
autorităţilor locale. Pentru informaţii complete accesaţi site-ul: www.hcr.hr. 

• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Croaţia nu poate fi 
exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale 
• Este strict interzis camping neautorizat, în caz contrar riscaţi amendă şi chiar 

expulzarea.  
• Telefoanele publice funcţionează exclusiv pe bază de cartele cu valori între 30 şi 

200 Kuna. 

Regimul animalelor de companie 
• Persoanele care vor să intre în Croaţia cu unul sau mai multe animale de companie 

trebuie să aibă, pentru fiecare animal, carnetul de vaccin şi un certificat de 
sănătate. Este cerut în mod special vaccinul împotriva turbării.  

Moneda naţională 
• Kuna 

Contacte utile 
Ambasada României în Republica Croaţia 
(Ambasada Rumunjske) 
Adresa: Mlinarska nr.43, 10000 Zagreb  
Telefon: 00385-1-46.77.550; 00385-1-46.77.856  
Fax:  00385-1-46.77.854 
E-mail: veleposlanstvo.rumunjske@zg.t-com.hr 
Web: http://zagreb.mae.ro  

 

Alte contacte utile 
Poliţia: 92 
Pompierii: 93  
Ambulanţa: 94 

mailto:veleposlanstvo.rumunjske@zg.t-com.hr
http://zagreb.mae.ro/


 
 

 COSTA RICA  

Condiţii de intrare si regim de şedere 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru şederi de până la 90 zile/semestru.  
• Puteţi introduce, pentru uz personal, aparatul de fotografiat sau camera de filmat, 

aparatul de ras electric, uscător de păr, telefonul celular şi laptopul personal, 
maşina de scris, radio portabil, cărţi, reviste, etc. Acestea nu se pot comercializa.   

Aspecte medicale 
• Nu există vaccinări obligatorii, dar trebuie să ţineţi cont că  s-au înregistrat cazuri 

de malarie şi holeră în diverse zone, în special rurale şi în regiunile Puerto Limon şi 
Puntarenas. 

• Protejaţi-vă împotriva muşcăturilor de ţânţari! Au fost înregistrate cazuri de febra 
dengue! 

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc poate fi utilizat timp de 30 zile de la data intrării. 
• Starea carosabilului este în unele zone precară, mai ales în perioada cu climă 

umedă.  
• Vă recomandăm să menţineţi uşile şi ferestrele vehiculului închise în timpul 

călătoriei. 
• Nu este recomandabil să luaţi persoane necunoscute în maşină.  
• Nu lăsaţi documente, bani sau obiecte in maşinile închiriate si parcate, sau lăsate 

nesupravegheate.  
• O practică des întâlnită a infractorilor –care operează în grup - este găurirea 

pneurilor automobilelor închiriate şi, apoi, se oferă pentru sprijin, timp în care unii 
distrag atenţia turistului şi alţii fură tot ce se află în maşină. În astfel de cazuri vă 
recomandăm să nu opriţi  ci să mergeţi -în limita posibilului- până la un loc cu 
circulaţie mai intensă pentru a solicita sprijin. 

• Limitele de viteză admise: 40 km în localităţi şi  60 km în afara localităţilor. Sunt 
tronsoane de şosele sau autopiste cu limite superioare de viteză, indicate în zona 
respectivă. 

• Parcaţi în locurile special amenajate (toate cu plată).  Nu parcaţi pe stradă, există 
riscul ca maşina să fie furată  sau ridicată de către poliţie. 

• Folosirea centurii de siguranţă este obligatorie! 
• Vă recomandăm prudenţă în trafic, cetăţenii străini fiind supuşi aceloraşi sancţiuni 

ca şi cei naţionali. Amenzile se pot plăti la bancă. Nu este recomandabilă 
încercarea de a mitui poliţia. Poate agrava situaţia. 

• În caz de accident trebuie să aşteptaţi să vină un agent de poliţie pentru 
constatare. Trebuie să luaţi legătura şi cu firma de la care aţi închiriat 
autovehiculul, precum şi cu societatea sa de asigurare, în cazul în care are 
asigurare separată.  

• Transportul public este bine dezvoltat, baza de plecare către toate zonele fiind San 
Jose.  

• Vă recomandăm să folosiţi doar taxiuri ale firmelor specializate.  
• Vă recomandăm să aveţi serviciile de transport incluse în pachetul turistic, sau să 

închiriaţi automobile. Tariful de închiriere include, de regulă, şi asigurarea de 
accident. 

 



 
 

 

Informaţii cu privire la siguranţa personală  
• În Costa Rica, în ultimii ani, a crescut fenomenul infracţional. Cele mai răspândite 

sunt: furturile de documente, bani, cărţi de credit, alte bunuri, dar şi traficul de 
droguri,etc.  

• Vă recomandăm să aveţi asupra dumneavoastră fotocopii de pe 
documente/paşapoarte sau de bilete avion,  şi să păstraţi originalele în locuri 
sigure, la  hotel. 

• Nu vă implicaţi în  transportul/traficul de droguri. Pedepsele pot ajunge până la 20 
ani de închisoare.  

• Atenţie! Se consideră riscantă  aşa numita „zonă roşie” aflata în San Jose (între 
străzile 14 şi 6, respectiv Avenida Central şi strada 7), după căderea nopţii şi 
centrul capitalei, dar şi  în localităţi precum Puerto Limon, Tamarindo, Jaco, Quepo, 
Puerto Viejo, etc. 

• Nu circulaţi noaptea în zone de risc şi mai ales cu sume mari de bani la 
dumneavoastră sau cu obiecte de valoare! 

• Schimbaţi în moneda naţională  la casele de schimb sau la bănci.  
• Nu se recomandă purtarea bijuteriilor, bunurilor de valoare, a sumelor mari de 

bani şi a mai mult de o carte de credit. Pentru păstrare, hotelurile de nivel oferă 
casete de depozitare a valorilor. Hotelurile de categorii inferioare pot prezenta 
inconveniente referitoare la siguranţa persoanei. Trebuie evitate ofertele turistice 
neorganizate (ghizi, însoţitori etc.).  

• Pe stradă nu se consumă băuturi alcoolice. Apa de la reţeaua de alimentare a 
oraşelor trebuie filtrată. Este recomandabil consumul apei îmbuteliate, cumpărate 
din magazine.  

• Nu este recomandabil consumul alimentelor în punctele ambulante de pe stradă 
sau în zonele turistice. 

• Atenţie! În perioada iunie-noiembrie, în perimetrul Golfului Mexic şi în ţările din 
America Centrală şi din Caraibe se pot produce uragane. Vă recomandăm ca în 
aceste perioade să obţineţi în prealabil informaţii referitoare la previziunile 
meteorologice. 

• Costa Rica este o ţară unde se produc erupţii vulcanice şi cutremure, motiv pentru 
care vă recomandăm să obţineţi de la agenţiile de turism informaţii asupra 
măsurilor pe care acestea le adoptă în astfel de cazuri. 

• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Costa Rica nu 
poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Moneda naţională 
• Colon.   

Dacă doriţi să mergeţi la cumpărături în Costa Rica 
• Se acceptă cărţi de credit emise de instituţii locale sau internaţionale (Ex. 

American Express, Visa, Master Card, etc.)  

Contacte utile: 
România nu are misiune diplomatică sau oficiu consular în Costa Rica.  
Există un consulat onorific care poate sprijini rezolvarea unor probleme urgente prin 

contactele cu autorităţile locale, dar care nu poate emite documente de identitate româneşti 
sau realiza formalităţi consulare.  

În calitate de cetăţean al Uniunii Europene, puteţi solicita, în caz de urgenţă, asistenţă 
consulară din partea misiunilor diplomatice ale ţărilor UE cu sediul în Costa Rica. 

 
Consulatul Onorific al României din San Jose : 
Oficentro Torres del Campo, Et.4  



 
 

 

Tel 00506- 2225651 
Fax 2333727;  
Consul dl.Arturo Teran Paris 
 
Ambasada României din Mexic, care are in aria de activitate si Costa Rica:  
Calle Sofocles no. 311, Colonia Polanco, Delegacion Miguel Hidalgo, 11.560 Mexico (in 

aproprierea complexului comercial Palacio de Hierro, intre strazile Horacio si Presidente 
Masaryk),  

Telefon: 00-52-5-280.04.47; 00-52-5-280.01.97,  
Fax: 00-52-5-280.03.43  
E-mail:  ambromaniei@prodigy.net.mx 

 

Alte contacte utile: 
117- Politia  
222 9330- Poliţia de tranzit/circulaţie  
118- Pompierii  
911 - Urgenţe (pentru telefoane mobile)  

 

 

mailto:ambromaniei@prodigy.net.mx


 
 

REPUBLICA DOMINICANĂ  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români au nevoie de viză pentru a intra în Republica Dominicană. 
• Aceasta poate fi obţinută la frontieră, sub forma unui card turistic cu o valabilitate 

de 14 zile pentru o singură intrare-ieşire. 
• Termenul de valabilitate al vizei poate fi prelungit până la 90 de zile. 
• La plecare se plăteşte o taxă de ieşire şi o taxă de (aero)port. Aceste taxe se 

plătesc în moneda locală. Valoarea taxei de ieşire depinde de durata sejurului. 
• Vă recomandăm să călătoriţi în Republica Dominicană în cadrul unor excursii 

organizate, putând beneficia astfel şi de obţinerea vizei turistice.  

Aspecte medicale 
• În regiunile cu păduri umede există pericolul înţepăturilor de ţânţari purtători de 

malarie sau de febră dengue. Vă recomandăm folosirea unor haine uşoare, largi, 
care să acopere membrele în întregime şi aplicarea de substanţe de protecţie 
împotriva ţânţarilor. 

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este valabil timp de trei luni. 
• Costul transportului cu taxiul de la aeroportul internaţional Punta Cana până la 

Santo Domingo (Ciudad Colonial) se poate negocia, ajungându-se la jumătate din 
sumă. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală  
• Vă recomandăm să nu purtaţi la vedere în mod ostentativ bijuterii sau obiecte de 

valoare. 
• Este bine de ştiut că victima unui jaf care opune rezistenţă, se expune mai mult. 
• Perioada iunie–noiembrie este propice uraganelor tropicale, despre care se pot lua 

informaţii de la  http://hurricanes.noaa.gov/index.html. 
• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Republica 

Dominicană nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale 
• Vă recomandăm ca pe timpul serii să evitaţi locurile izolate şi plimbările pe jos. 
• Vă recomandăm să nu apelaţi la schimbul de valută neoficial, pe stradă. 
• Nu este recomandat să mâncaţi sau să beţi produse oferite de vânzătorii 

ambulanţi. 
• Vă recomandăm să consumaţi doar lichide îmbuteliate. 

Moneda naţională 
• Peso dominican. 

Diverse 
• Schimbul din valută naţională în valută forte nu este posibil la plecarea de pe 

aeroport.  

 

http://hurricanes.noaa.gov/index.html


 
 

 

Dacă doriţi să mergeţi la cumpărături în Republica 
Dominicană 

• Turiştii pot cumpăra obiecte de artizanat (local) interesante, dar şi alte bunuri la 
preţuri foarte accesibile.  

Contacte utile 
Ambasada României în Republica Venezuela 
(Embajada de Rumania) 
Adresa: 4-a Avenida de Altamira, entre 8-a y 9-a Transversales, 
Quinta Guardatinajas, No. 49-19, Chacao. 
Telefon: 0058-212-261.94.80;  0058-212-264.12.26;  0058-212-263.71.61 
Fax:  0058-212-263.56.97 
E-mail: ambasadaccs@cantv.net 

 

Alte contacte utile 
Poliţia turiştilor (Politur) - (809) 686.86.89 sau (809) 687.67.96 sau (809) 221.30.04 

 

 

mailto:ambasadaccs@cantv.net


 
 

EGIPT  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români care călătoresc în Republica Arabă Egipt în scop turistic au nevoie 

de viză.  
• Vă recomandăm să călătoriţi în Egipt în cadrul unor excursii organizate, putând 

beneficia astfel şi de obţinerea vizei turistice.  
• Viza poate fi obţinută şi direct de la aeroport, contravaloarea colantului de viză 

fiind achitată pe loc. Viza de intrare se aplică numai dacă paşaportul este valabil 
cel puţin şase luni de la data intrării în Egipt.  

• Atenţie! Compania de aviaţie poate refuza îmbarcarea în cazul în care nu deţineţi  
deja viza în paşaport sau dacă nu prezentaţi documentele justificative ale călătoriei 
(voucher, mijloace financiare, asigurare medicală, etc.). 

• La intrarea şi la ieşirea în/din Egipt, completaţi o fişă cu principalele date de 
identificare, scopul şi durata vizitei. Este foarte important ca datele înscrise în 
aceste fişe să fie trecute complet şi corect, ele fiind supuse procesării pe calculator, 
în cazul unor neconcordanţe existând posibilitatea refuzului intrării/ieşirii din ţară 
până la clarificarea situaţiei.  

• Atenţie! Aparatura electronică, cu excepţia ordinatoarelor portabile (laptop), a 
telefoanelor mobile, a camerelor video sau a aparatelor de fotografiat este, in 
general, supusă taxelor vamale.  

• Vă recomandăm să declaraţi aparatura electronică la intrarea în Egipt!  
• Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: 200 de ţigarete, 25 ţigări de foi 

sau 200g tutun, un litru de băuturi alcoolice şi un litru de parfum.  
• Puteţi introduce, fără plata taxelor vamale, medicamentele necesare uzului 

personal şi articolele noi cu valoare de până la 100 lire egiptene.   
• Este interzisă introducerea în Egipt a următoarelor articole: substanţe 

anabolizante, substanţe explozive, muniţii, armament, casete video care contravin 
uzanţelor islamice.  

• Producerea şi traficul de droguri sunt pedepsite foarte aspru, putându-se ajunge la 
pedeapsa cu moartea. Între substanţele halucinogene este considerat şi macul.  

• Suma maximă de bani permisă la intrarea şi/sau ieşirea din Egipt este de 10.000 
USD. Ceea ce depăşeşte această sumă trebuie înscris în declaraţia vamală la 
intrarea în ţară. La ieşire, controlul sumelor deţinute este sever.  

• Atenţie! Este interzisă intrarea sau ieşirea  în/din Egipt cu moneda naţională. 
Suma maximă acceptată este de 1000 lire egiptene.  

• Declararea bunurilor şi a sumelor de bani se face la intrarea pe teritoriul egiptean 
în punctele de trecere a frontierei, în faţa autorităţilor vamale. Pe declaraţia 
vamală, întocmită în dublu exemplar, se aplică sigiliul autorităţilor, originalul fiind 
înmânat cetăţeanului străin. La ieşire, declaraţia vamală se prezintă autorităţilor.  

•  Este interzisă cu desăvârşire scoaterea din ţară a fragmentelor de corali şi a 
scoicilor marine, acestea fiind considerate de autorităţile egiptene obiecte de 
contrabandă. 

Aspecte medicale 
• Spitalizarea de urgenţă se plăteşte în cazul în care nu există asigurare medicală, 

majoritatea clinicilor solicitând plata în avans a 10% din valoarea costurilor de 
spitalizare.  

• Nu există unităţi medicale cu tratament gratuit. Costul unei vizite standard la 
medic este de 50 - 100 USD, iar o zi de internare în spital la standarde 
internaţionale costă între 100 şi 300 USD. 

 

 



 
 

 

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este recunoscut pentru o perioadă de trei luni de 

la data intrării. 
• Circulaţia în Egipt se desfăşoară pe partea dreaptă.  
• Viteza de circulaţie permisă este, de regulă, înscrisă pe indicatoare. Limita maximă 

de viteza este de 90 sau 100 km/h, în funcţie de calitatea căii de rulare.  
• Folosirea centurii de siguranţă este obligatorie! 
• Deoarece Egiptul este o ţară musulmană în care, prin tradiţie, nu se consumă 

alcool, legislaţia nu face referiri la alcoolemie.  
• Atenţie! Principala regulă de circulaţie o constituie protejarea părţii din faţă a 

autoturismului. Ca urmare, regulile europene (prioritatea de dreapta, prioritatea de 
drum principal, etc.) nu au aplicabilitate.  

• Parcarea se poate face acolo unde nu este interzis. În general, parcarea constituie 
o problemă din cauza numărului mare de autoturisme angajate în trafic. Vă 
recomandăm să lăsaţi maşina în parcare fără frâna de mână trasă şi necuplată în 
viteză, pentru ca maşina să poată fi mutată cu uşurinţă în faţă sau în spate pentru 
a permite intrarea sau ieşirea din parcare a altor maşini. 

•  În cazul accidentelor soldate cu rănirea unor persoane, vă recomandăm 
contactarea imediată a Ambasadei României, după ce s-a reţinut numărul de 
înmatriculare al autoturismului cu care s-a intrat în coliziune.  

• Recomandăm cetăţenilor români care conduc autoturisme pe teritoriul Egiptului să 
încheie poliţie de asigurare a autovehiculelor pentru cazuri de accident sau furt. 
Asigurarea este obligatorie în caz de furt deoarece, pe lângă pierderea 
autoturismului, la ieşirea din Egipt autorităţile solicită achitarea valorii taxelor 
vamale pentru autoturismul furat.  

Informaţii cu privire la siguranţa personală  
• Vă recomandăm evitarea zonelor în care nu sunt prezente forţele de ordine şi, în 

general, a locurilor aglomerate.  
• Recomandăm cetăţenilor români care se deplasează în Egipt, în special în staţiunile 

Sharm El Sheikh, Taba şi Dahab sau la mânăstirea St. Catherine să fie atenţi în 
locurile publice, să nu se îndepărteze de grupul turistic şi să respecte anunţurile 
sau recomandările autorităţilor egiptene.  

• Vă recomandăm folosirea traseelor turistice a căror securitate este asigurată de 
poliţia turistică.  

• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Egipt nu poate fi 
exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale 
• Vă recomandăm să respectaţi obiceiurile şi tradiţiile localnicilor şi să manifestaţi 

înţelegere şi acceptare faţă de acestea.  
• Nu oferiţi băuturi alcoolice femeilor care poartă veil sau barbaţilor cu fruntea 

înnegrită de rugăciuni, aceasta fiind considerată o ofensă.  
• Persoanelor de sex feminin li se recomandă să poarte o ţinută decentă, care să nu 

poată fi interpretată ca o desconsiderare a preceptelor islamice.  
• Ţinuta specifică pentru practicarea sportului se poartă, de regulă, în incintele cu 

destinaţie sportivă.  
• Este obligatorie ţinuta vestimentară decentă. O ţinută lejeră poate fi purtată doar 

în staţiunile sau resorturile strict turistice. 
• Nu se recomandă consumul de băuturi alcoolice. 
• Nu sunt recomandate nici un fel de acţiuni sau gesturi care ar putea fi interpretate 

ca o ofensă adusă autorităţilor sau religiei islamice. 
• În Egipt, zilele de vineri şi sâmbătă sunt zile nelucrătoare.  

 



 
 

 

Dacă doriţi să mergeţi la cumpărături în Egipt 
• În Egipt sunt acceptate cărţile de credit cele mai uzuale (American Express, Visa, 

Master Card).  

Moneda naţională 
• Lira egipteană.  
• Schimbul valutar se face numai la bănci sau la casele de schimb . 

Contacte utile: 
Ambasada României în Republica Arabă Egipt 
Adresa: 6, El-Kamel Mohamed Street, Zamalek, Cairo 
Telefon: (00202) 2736.01.07 
Telefon direct Ambasada: (00202) 2735.95.46 
Fax: (00202) 2736.08.51 
E-mail: roembegy@link.net 

 

Alte contacte utile: 
4825033 - Poliţia rutieră  
3906028 - Poliţia turistică  
7610257 - Pompierii  
5615551 - Ambulanţa  

 

mailto:roembegy@link.net


 
 

ELVEŢIA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români pot intra pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene fără a avea nevoie 

de viză turistică. 
• La intrarea în Elveţia, autorităţile de frontieră pot verifica scopul călătoriei, 

documentele care justifică scopul declarat al călătoriei. După caz, acestea pot 
solicita: 

• Prezentarea biletelor de călătorie de întors / către o altă destinaţie / 
invitaţiei de la un cetăţean elveţian care asigură preluarea tuturor 
cheltuielilor în perioada şederii in Elveţia.  

• Dovada rezervării cazării la hotel. 
• Dovada deţinerii unei sume suficiente de bani – in cash si cărţi de credit – 

pentru întreţinerea pe perioada şederii în Elveţia. 
• Alte documente doveditoare ale scopului declarat al călătoriei.  

• Neprezentarea acestor documente sau prezentarea lor într-o formă care nu 
justifică scopul declarat al călătoriei pot atrage interzicerea intrării.  

• Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: ţigări 200 bucăţi; 1 litru băuturi 
alcoolice; cadouri / suveniruri în valoare de maxim 200 CHF; alte obiecte în 
valoare de maxim 100 CHF.  

Trafic auto  
• Permisul de conducere românesc este valabil o perioadă de 90 de zile de la data 

intrării pe teritoriul Elveţiei. 
• Nu intraţi în Elveţia cu detectoare radar sau aparatură anti-radar! Deţinerea,  

utilizarea sau comercializarea unor astfel de sisteme este interzisă prin lege. 
Folosirea lor este infracţiune şi se pedepseşte conform legislaţiei fiecărui canton. 
Accesul pe autostrăzi se face în baza unor vignete, care se procură contra cost (40 
CHF) de la punctele de trecere a frontierei. Vigneta se lipeşte în mod obligatoriu pe 
parbrizul maşinii.  

• Centura de siguranţă este obligatorie.  
• Limitele de viteză admise: 30 - 50 km/h în localităţi; 80 km/h pe drumurile 

principale şi 120 km/h pe autostrăzi. 
• La intrarea in Elveţia este posibilă verificarea stării autoturismului, astfel încât, 

acesta sa corespundă normelor tehnice conform reglementarilor legale elveţiene. 
De asemenea, se vor prezenta, la cererea autorităţilor de frontieră, documentele 
autoturismului, dovada proprietăţii, talonul de înmatriculare şi asigurarea (cartea 
verde).  

• În caz de accident de circulaţie, indiferent de gravitatea accidentului trebuie 
anunţată poliţia locală.  

• În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte implicată, 
formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări. Notaţi elementele 
de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de 
asigurare a acestuia. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de 
asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Elveţia nu poate fi 

exclusă din faţa acestei ameninţări. 

 



 
 

 

Moneda naţională 
• Francul elveţian. 

Contacte utile: 
Ambasada României în Confederaţia Elveţiană 
(Botschaft von Rumanien) 
Adresa: Kirchenfeldstrasse 78, 3005 Berne 
Telefon: 00-41-31-352 35 22; 00-41-31-352 53 00 
Fax: 00-41-31-352 64 55 
Mobil: 0041-786-478-441 
Web: http://berna.mae.ro 
E-mail: ambasada@roamb.ch  

 

Alte contacte utile: 
Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident: 
133 - Poliţie  
144 - Salvare  
120 –Trafic  
În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a             
autorităţilor elveţiene, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă: 
117 –Politie  
118 - Pompieri  
144 - Salvare  
140 - Urgente rutiere 

http://berna.mae.ro/
mailto:ambasada@roamb.ch


 
 

EMIRATELE ARABE UNITE  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români au nevoie de viză pentru a călători în Emiratele Arabe Unite 

(EAU). Viza turistică se poate obţine pentru o perioadă de 30 de zile, putând fi 
prelungită o singură dată, numai printr-un hotel sau printr-o agenţie de turism 
care operează în EAU şi care sunt autorizate de către Ministerul de Interne.  

• Cererea de viză trebuie să fie trimisă cu cel puţin o săptămână înainte de călătoria 
propriu-zisă. Compania de turism sau hotelul trebuie să plătească suma de 1000 
de Dhs. pentru fiecare turist în parte, banii fiind returnaţi companiei sau hotelului 
în momentul când turistul părăseşte E.A.U.  

• Viză de tranzit aeroportuar- este destinată celor care tranzitează aeroporturile din 
EAU. Este valabilă 96 de ore şi trebuie solicitată printr-o companie aeriană care 
operează în EAU. Cetăţenii trebuie să aibă bilet de avion pentru destinaţia 
următoare iar această viză se taxează cu 100 Dhs.  

• Este obligatoriu să aveţi asigurare medicală, fie printr-o companie emirateză, fie 
printr-o companie din străinătate.  

• De asemenea, este obligatoriu sa plătiţi o garanţie de 1000 de dirhami (Dhs), 
sumă pe care o primiţi înapoi în momentul părăsirii teritoriului EAU . 

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc nu este recunoscut. Dacă intenţionaţi să 

conduceţi un autoturism, aveţi nevoie de un permis de conducere internaţional.  
• Sistemul de trafic auto este similar celui european, circulaţia desfăşurându-se pe 

partea dreaptă a drumului.  
• Starea generală a drumurilor şi a infrastructurii este foarte bună, cu autostrăzi şi 

drumuri naţionale moderne.  
• Folosirea centurii de siguranţă este obligatorie.  
• Consumul de alcool la volan este strict interzis.  
• În cazul producerii unui accident de circulaţie, trebuie respectate regulile aplicabile 

în fiecare Emirat. În unele Emirate este interzisă deplasarea vehiculelor implicate 
în accident, până la sosirea echipajelor de poliţie (Abu Dhabi) . În altele, vehiculele 
se pot deplasa pentru a nu obstrucţiona traficul (Dubai).  

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• În EAU se menţine un înalt grad de risc de securitate, cauzat de ameninţările 

teroriste prezente în întreaga regiune a Golfului. Autorităţile emirateze au adoptat 
măsuri ferme de securitate, dar atacurile teroriste se pot declanşa spontan şi pot 
afecta orice persoană prezentă în zona de impact.  

• Vă recomandăm să manifestaţi atenţie şi prudenţă sporite pe toată durata 
prezenţei în această ţară. Urmăriţi în mod constant evoluţia stării de securitate, 
respectaţi atenţionările şi instrucţiunile autorităţilor locale şi păstraţi un contact 
regulat cu Ambasada României.  

• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Emiratele Arabe 
Unite nu pot fi excluse din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale 
• Vă recomandăm să respectaţi tradiţiile şi obiceiurile locale, să aveţi un 

comportament politicos şi să respectaţi regulile vestimentare.  
• În timpul sărbătorilor Ramadamului consumul de mâncare, băutură sau fumatul în 

locurile publice constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoarea. În această 

 



 
 

 

lună toţi musulmanii ţin post negru (nu mănâncă, nu beau, nu fumează) de la 
răsăritul până la apusul soarelui.  

• Este strict interzisă aducerea, plasarea şi consumul de droguri in EAU, persoanele 
care încalcă această regulă fiind pasibile de pedeapsa cu moartea. 

• EAU este o ţară islamică aşa că trebuie evitată purtarea hainelor decoltate sau 
strânse pe corp. 

• Evitaţi fotografierea femeilor musulmane, a aeroporturilor, porturilor, 
echipamentelor de telecomunicaţie, clădirile guvernamentale, obiective militare şi 
industriale. 

• Nu înjuraţi pentru că riscaţi să fiţi amendaţi şi trimişi la închisoare. 
• Nu folosiţi mâna stângă atunci când salutaţi pe cineva sau daţi/luaţi lucruri 

cuiva/de la cineva. 
• Nu aduceţi alcool sau materiale pornografice în EAU. Materialele video sau cărţile 

sunt adesea controlate la vamă şi pot fi reţinute de către autorităţi.  
• Nu atingeţi capul cuiva, acest lucru fiind considerat ofensator în EAU. 
• Nu participaţi la demonstraţii locale. 
• Beţi întotdeauna apă îmbuteliată, care este uşor de găsit în orice alimentară sau 

supermarket.  
• Folosiţi ochelari şi creme de protecţie împotriva soarelui întrucât căldura este 

insuportabilă pe aproape toată durata anului. 
 Evitaţi întrebări referitoare la soţii, fiice (în schimburile obişnuite de amabilităţi). 
 Evitaţi glumele sau trimiterile la religie. 
 Evitaţi afişarea făţişă a simbolurilor religioase (gen cruce etc.). 
 Evitaţi poziţia picior peste picior cu talpa pantofului îndreptată spre interlocutor, 

ceea ce este în islam un semn clar de desconsideraţie  pentru acesta. 
 Vă recomandăm să nu cereţi alcool în timpul meselor oficiale (acesta va lipsi cu 

desăvârşire din meniu). 
• Cadouri de evitat: 

 Este exclus alcoolul sau alimentele de orice fel.  
 Nu se recomandă obiecte cu trimitere la religia creştină (gen icoane). 
 Nu se recomandă obiectele de artizanat sau de influenţă folclorică. 
 Nu se recomandă statui şi obiecte de artă care reproduc figuri umane.  

Moneda naţională 
• Dirham. 

Dacă mergeţi la cumpărături în Emiratele arabe Unite 
• Schimbaţi valuta numai la casele de schimb autorizate sau la băncile din EAU. Nu 

există restricţii valutare, astfel încât orice valută convertibilă poate fi schimbată. 

Contacte utile: 
Ambasada României în Emiratele Arabe Unite 
Adresa: 2nd Str., Nr.9, W(14/1) plot No.13 at Al Rodha Area P.O.Box 70416, Abu Dhabi 
Tel.: 00971/2/44 59 919  
Fax: 00971/2/44 61 143  
Secţia Consulara: 00971/2/44 61 158  
E-mail: romaniae@emirates.net.ae   

 

Alte contacte utile: 
998 - Salvarea  
999 - Poliţia 

mailto:romaniae@emirates.net.ae


 
 

FRANŢA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români pot intra pe teritoriul Franţei fără a avea nevoie de viză.  
• Autorităţile franceze pot limita dreptul de circulaţie sau de şedere al cetăţenilor 

români doar în situaţia în care aceştia reprezintă o ameninţare la adresa ordinii 
publice. 

• Trebuie declarate sumele şi valorile mai mari de 10 000 de euro. Obiectele şi 
produsele interzise la intrarea în Franţa sunt substanţele stupefiante, explozibile. 
Detalii suplimentare se pot obţine pe site-ul Vămii franceze : www.douane.gouv.fr. 

• Nu există o limită specifică a cantităţii medicamentelor transportate. Cantitatea 
trebuie să fie rezonabilă în raport cu durata deplasării. În situaţia în care urmaţi un 
tratament este necesar să prezentaţi reţeta medicului. 

• Armele de tir sau de panoplie trebuie doar declarate la vamă.  
• Importul unor arme de vânătoare sau de auto-apărare se face în baza unei 

autorizaţii eliberată de către Direcţia generala a vămilor.  

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este recunoscut  
• Nu intraţi în Franţa cu detectoare radar sau aparatură anti-radar! Deţinerea sau 

utilizarea unor astfel de sisteme este interzisă prin lege. Folosirea lor este 
contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de 1.500 euro (750 euro dacă amenda 
este plătită pe loc). În caz de neplată a amenzii, autorităţile franceze competente 
reţin chiar autovehiculul. 

• Limitele de viteză admise: 130 km/h pe autostradă, 110 km/h pe drumurile 
naţionale, 90 km/h pe drumurile departamentale, 50 km/h în localităţi (în aceasta 
situaţie, viteza poate fi mărită până la 70 km/h în zonele mai puţin aglomerate), 
80 km/h pe bulevardul periferic al Parisului. 

• Folosirea centurii de siguranţă este obligatorie. 
• Nu conduceţi sub influenţa alcoolului! Riscaţi 2 ani de închisoare şi 4500 de euro 

amendă!  
• În cazul în care sunteţi implicat într-un accident de circulaţie trebuie să completaţi 

formularele tip puse la dispoziţie de către societăţile de asigurare. Notaţi 
elementele de identificare ale celeilalte părţi (număr autovehicul, date personale 
ale şoferului, date privind asiguratorul şi poliţa de asigurare). 

• • Parcaţi în locurile special amenajate! Marea majoritate a locurilor de parcare este 
cu plată.  

• Atenţie! Parcarea ilegală se pedepseşte cu amendă până la 375 de euro sau cu 
ridicarea maşinii.  

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Franţa nu poate fi 

exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Regimul animalelor de companie  
• Este interzisă intrarea în Franţa a câinilor de atac (Staffordshire Terrier, American 

Staffordshire Terrier, Mastiff sau Boerbull, Tosa, Molosi).  
• Pentru condiţiile speciale aplicabile fiecărei categorii de animale de companie, 

informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Ministerul francez al Agriculturii (e-
mail: IMPORT.MCSI.DGAL@agriculture.gouv.fr) sau de la Ambasada Franţei din 
Bucureşti (www.ambafrance-ro.org). 

 

http://www.douanes.gouv.fr/
mailto:IMPORT.MCSI.DGAL@agriculture.gouv.fr
http://www.ambafrance-ro.org/


 
 

 

Moneda naţională 
• Euro. 

Contacte utile: 
Ambasada României în Republica Franceză 
(Ambassade de Roumanie) 
Adresa: 5, Rue de l'Exposition 75007, Paris CEDEX 07 
Telefon: 0033-1-47.05.10.46; 0033-1-47.05.18.70  
Fax: 0033-1-45.56.97.47 
Web: http://paris.mae.ro/ 
E-mail: secretariat@amb-roumanie.fr 
 
Consulatul General al României - Lyon 

  (Consulat général de Roumanie à Lyon)  
  Adresa: 29 rue de Bonnel, 69003 Lyon, Franţa  
  Telefon: 33 (4) 786.07.077; 33 (4) 04-786.07.082; 00.33.674681338;  

00.33.631765651 
  Fax: 33 (4) 04-786.07.094  
  Web: http://lyon.mae.ro  
  E-mail: consulat.lyonro@orange.fr 

 
Consulatul General al României - Marsilia 

  (Consulat Général de Roumanie) 
  Adresa: 157, Bd Michelet 13009 Marseille - France 
  Telefon: (0033)(4) 91.22.17.34, (0033)(4) 91.22.17.41 
  Telefon apeluri de urgenţă: 0610.533.258 
  Fax: (0033)(4) 91.22.17.87 
  E-mail: crmars@fr.oleane.com 
  Web: http://marsilia.mae.ro  

 
Consulatul General al României - Strasbourg 

  Adresa: nr.25, rue TRUBNER; 67000 - STRASBOURG  
  Telefon: ( 0033 ) ( 3 )  88 61 98 96  
  Fax: ( 0033 ) ( 3 ) 88 61 44 25 
  Web: http://strasbourg.mae.ro  
  E-mail: strasbconsgen@fr.oleane.com 

 
 

Alte contacte utile: 
15 – Serviciul Medical de Urgenta (SAMU) 
17- Politia 
18 – Pompieri 

 

 

http://paris.mae.ro/
mailto:secretariat@amb-roumanie.fr
http://lyon.mae.ro/
mailto:consulat.lyonro@orange.fr
mailto:crmars@fr.oleane.com
http://marsilia.mae.ro/
http://strasbourg.mae.ro/
mailto:strasbconsgen@fr.oleane.com


 
 

GRECIA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Grecia.   
• Orice persoană care scoate sau încearcă să scoată din Grecia obiecte antice riscă 

să primească o pedeapsă între 1 lună şi 5 ani de închisoare.  
• Dacă sunteţi în posesia unui obiect antic trebuie să îl declaraţi în 15 zile serviciilor 

arheologice sau comisariatului de poliţie cel mai apropiat. În caz contrar, riscaţi 
urmărirea penală.  

Trafic auto 
• Puteţi să folosiţi permisul de conducere românesc timp de 90 de zile.  
• Nu intraţi în Grecia cu detectoare radar sau aparatură anti-radar! Deţinerea sau 

utilizarea unor astfel de sisteme este interzisă prin lege. Folosirea lor este 
contravenţie şi se pedepseşte cu amendă până la 2.000 euro, reţinerea permisului 
pentru 30 zile, precum şi reţinerea actelor şi a plăcuţelor de înmatriculare auto 
până la 60 de zile. 

• Atenţie! Parcarea ilegală se pedepseşte cu amendă între 40 - 150 de euro la care 
se adaugă reţinerea plăcuţelor de înmatriculare pentru 20 de zile. 

• În cazul confiscării plăcuţelor de înmatriculare, nu puteţi folosi autoturismul pentru 
perioada suspendării, veţi fi obligat să plătiţi taxă de parcare şi să folosiţi alt mijloc 
de transport pentru înapoierea în România.  

• Respectaţi viteza legală! Depăşirea vitezei legale cu peste 20 km/h se pedepseşte 
cu amendă de 100 euro, iar cu peste 30 km/h cu amendă de 350 euro (în acest 
ultim caz se reţine şi permisul de conducere pentru 60 zile ). 

• Nu folosiţi telefonul mobil atunci când conduceţi maşina! Riscaţi amendă sau 
confiscarea permisului de conducere.  

• Nu circulaţi pe benzile destinate mijloacelor de transport în comun! Riscaţi amendă 
sau confiscarea permisului de conducere.  

• În caz de accident de circulaţie, chiar şi de mică importanţă, o constatare a poliţiei 
este obligatorie.  

• În cazul în care doriţi să închiriaţi un autoturism, vi se va cere paşaportul. Nu lăsaţi 
paşaportul în original!  

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Dacă vizitaţi Atena, Salonic sau alte oraşe, evitaţi zonele unde au loc manifestaţii 

publice de protest. In cazul în care, în zona hotelurilor unde sunteţi cazaţi sau a 
obiectivelor turistice pe care le vizitaţi au loc manifestaţii publice de protest, vă 
recomandăm să părăsiţi zona. 

• Să aveţi în permanenţă asupra dumneavoastră un document de identitate valabil, 
pentru a-l putea prezenta autorităţilor în cazul în care vi se cere să vă legitimaţi.  

• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Grecia nu poate fi 
exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale! 
• Comportamentele indecente nu sunt tolerate. 

Moneda naţională 
• Euro 

 



 
 

 

Diverse 
• În Atena există cutuma conform căreia taxiul să fie folosit de mai multe persoane 

în acelaşi timp.  
• Este interzisă alimentarea cu motorină destinată încălzirii locuinţelor (care este 

subvenţionată de stat) – în caz contrar riscaţi amendă, pedeapsa cu închisoarea ori 
chiar confiscarea maşinii. 

Contacte utile 
Ambasada României în Grecia 
Adresa: 7, Rue Emmanoil Benaki, Paleo Psychico, 15452 Athenes 
Telefon: 0030210 677.4035; 672.8875; 672.88.79 
Fax: 672.8883 
Web: http://www.romaniaemb.gr/ ; http://atena.mae.ro  
E-mail: secretariat@romaniaemb.gr  
 
Consulatul General al României - Salonic 

  Adresa: Santas nr.16, Panorama – Thessaloniki, Cod poştal: 55236 
  Telefon: 0030 2310 340088; 340089 
  Fax: 0030 2310 332060 
  E-mail: romcons@otenet.gr. 
  Web: http://salonic.mae.ro/ 

Alte contacte utile 
110 - Serviciul de urgenţe  
112 - Politie, ambulanţă, pompieri  

 

 

 

http://www.romaniaemb.gr/
http://atena.mae.ro/
mailto:secretariat@romaniaemb.gr
mailto:romcons@otenet.gr
http://salonic.mae.ro/


 
 

ISRAEL  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare pentru Israel pentru o perioadă de 

maximum 90 zile, într-un termen de şase luni.  
• Paşapoartele trebuie să fie valabile cel puţin 6 luni de la data prevăzută pentru 

intrarea în Israel. 
• Cetăţenii români care au lucrat în trecut în mod legal în Israel în agricultură, 

industrie, construcţii, asistenţă la domiciliu sau alte servicii şi nu au întâmpinat 
probleme de nicio natură, se pot întoarce în Israel în scop turistic numai după o 
perioadă de cel puţin un an de la data părăsirii teritoriului israelian.  

• Trebuie să obţineţi permisiunea autorităţilor israeliene de a intra în ţară, înaintea 
plecării, dacă faceţi parte din următoarele categorii.   

• persoane care au fost expulzate din această ţară.  
• persoane care au rezidat ilegal pe teritoriul israelian. 
• persoane cărora li s-a refuzat intrarea în Israel în trecut.  
• persoanele care doresc să viziteze cetăţeni străini care lucrează pe    

teritoriul Israelului.  
• rude ale cetăţenilor străini care lucrează în Israel. 

• La intrarea şi ieşirea din Israel trebuie să declaraţi sumele de bani în valoare de 
peste 83.000 şhekeli (aproximativ 17.700 dolari) sau echivalentul în alte valute. 
Atenţie însă că normele comunitare interzic ieşirea din spaţiul UE cu sume mai 
mari de 10.000 euro. 

• Este interzis să introduceţi în Israel: maşini pentru jocuri de noroc; droguri; 
materiale pornografice; carne proaspătă.          

Trafic auto 
• Puteţi să folosiţi permisul de conducere românesc timp de 90 de zile.  
• Viteza admisă de lege : 50 km în oraş, 80 km în afara oraşului şi 90-100 Km, pe 

autostrăzi. 
• Parcarea se face în zonele marcate cu albastru/alb. Există parcări contra cost.  
• Utilizarea centurii de siguranţă este obligatorie.  

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Riscul atentatelor teroriste în Israel este ridicat. 
• Se înregistrează răpiri, inclusiv în zonele turistice.  
• Călătoriţi în grupuri organizate, care beneficiază de un program de deplasare, ghizi 

şi măsuri de securitate. Nu părăsiţi grupul în timpul deplasării ! 
• Manifestaţi atenţie deosebită în Betlehem, Jerihon şi, parţial, Ierusalim şi Nazareth. 
• Vă recomandăm să evitaţi deplasările la graniţa dintre Israel şi Liban (« fâşia 

albastră »), în Fâşia Gaza şi în Cisiordania.  
• În caz de nevoie (rătăcire, furt/pierdere acte), nu intraţi în panică! Cereţi ajutorul 

primului poliţist sau purtător de uniformă militară – folosind limba engleză! 
• Nu păstraţi toţi banii în acelaşi loc !  
• Evitaţi locuri în care s-au produs incidente!  

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale! 
• Nu circulaţi cu maşina în zilele de sâmbătă, în zonele locuite de ultrareligiosi ! 

Riscaţi să vi se arunce cu pietre în autoturism !  
• Manifestaţi un comportament rezervat în public în perioada de Shabat (vineri seara 

până sâmbătă seara). Fumatul în public poate fi considerat ofensator.  

 



 
 

 

• Nu afişaţi o atitudine pro-arabă in zonele israeliene sau invers.  
• Când vizitaţi Locurile Sfinte, femeile trebuie să aibă picioarele şi umerii acoperiţi, 

iar bărbaţii cămăşi şi pantaloni lungi.  
• Când vizitaţi altare evreieşti sau muzee memoriale, se obisnuieşte ca bărbaţii să 

aibă capul acoperit. 

Moneda naţională 
• Sekelul (Nis).  

Contacte utile  
Vă recomandăm să aveţi în permanenţă la dumneavoastră numerele de telefon ale 

conducătorului de grup şi ale Ambasadei pentru a le putea folosi în caz de nevoie  
Ambasada României în Israel  
Adresa: 24 Adam Hacohen St., Tel Aviv, Cod.p. 64585 
Telefon: +972-3-522 9472 (centrala);  
+972-3-529 0611 (direct);  
+972-3-529 0613 (direct); 
+972-3-529 0777 (direct); 
+972-3-529 0948 (direct). 
Telefon - Urgenţe: +972-54 580 2679 
Fax: 00-972-3-524.73.79 
Web: http://telaviv.mae.ro 
E-mail: office_romania@bezeqint.net 

 

Alte contacte utile 
101- Urgenţe medicale  
100- Poliţia  
102- Pompieri; 
144- Informaţii; 
166- Deranjamente; 
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ITALIA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români pot intra pe teritoriul Italiei fără a avea nevoie de viză  
• Sumele mai mari de 10. 000 de euro se declară obligatoriu la autorităţile de 

frontieră italiene. În caz contrar, riscaţi confiscarea sumei şi plata unei amenzi.  

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este valabil pe teritoriul Italiei 1 an de la data 

intrării. 
• Nu intraţi în Italia cu detectoare radar sau aparatură anti-radar! Deţinerea sau 

utilizarea unor astfel de sisteme este interzisă prin lege. Folosirea lor este 
contravenţie şi se pedepseşte cu amendă consistentă! Amenzile aplicate variază 
între 742 - 2. 970 euro.  

• Circulaţia pe autostrăzi se plăteşte! 
• Atenţie! Pe autostrăzi nu pot fi plătite amenzile cu carte de credit/debit sau cec, 

lipsa sumelor necesare pentru plata amenzilor având ca rezultat aplicarea 
sechestrului administrativ asupra autovehiculului până la plata amenzii. 

• În centrele marilor oraşe, unde există „Zone de Trafic Limitat”, circulaţia cu 
autovehicule, în special cu autocare turistice, se plăteşte! Taxele pentru autocare 
pot ajunge sau depăşi cuantumul de 500 de euro. 

• Dacă circulaţi cu autoturismul, este obligatoriu ca farurile să fie aprinse în 
permanenţă (faza de întâlnire). 

• Limitele de viteză admise: străzi urbane (centrul localităţilor) – 50 km/oră; străzi 
urbane de periferie (circonvallazione - centură) – 70 km/oră; drumuri extraurbane 
(provinciale şi statale) – 90 km/oră; drumuri extraurbane principale (cu 
caracteristici de autostradă) – 110 km/oră; autostrăzi – 130 km/oră.  

• Respectaţi viteza legală! Depăşirea limitelor de viteză poate atrage aplicarea unor 
amenzi de până la 1000 euro şi suspendarea permisului de conducere. 

• Purtarea centurii de siguranţă este obligatorie! 
• Dacă închiriaţi un autoturism, verificaţi cu mare atenţie asigurarea auto, pentru a 

acoperi şi cazurile de accident.  

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Evitaţi periferia marilor oraşe, în special noaptea şi la sfârşit de săptămână! 
• Vă recomandăm să manifestaţi un comportament cât mai discret şi firesc, fără 

excese de orice natură.  
• Evitaţi certurile sau contradicţiile cu autohtonii, comportamentele stridente care 

atrag atenţia, violenţele de orice fel, conflicte cu reprezentanţii organelor de 
ordine. 

• Călătoriţi doar cu taxiuri aparţinând unor companii oficiale.  
• Dacă folosiţi transportul în comun trebuie să cumpăraţi bilet şi să-l compostaţi. 

Aceeaşi obligaţie o aveţi în cazul în care călătoriţi cu trenul: biletul se compostează 
înainte de urcarea în tren, la compostoarele aflate pe peron. 

• În cazul în care vizitaţi Veneţia, ţineţi cont că în această perioadă a anului pot fi 
înregistrate averse de ploi, ce pot cauza inundaţii.  

• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Italia nu poate fi 
exclusă din faţa acestei ameninţări. 

 



 
 

 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale! 
• Nu mâncaţi şi nu beţi pe stradă, în special în apropierea bisericilor! În Florenţa 

aceste gesturi sunt considerate o ofensă.  

Moneda naţională 
• Euro 

Contacte utile 
Ambasada României în Italia 
(Ambasciata di Romania) 
Adresa: Via Nicolo Tartaglia 36 (Parioli), 00197 Roma 
Telefon: 0039-06-808.45.29 
Fax: 0039-06-808.49.95 
Web: http://roma.mae.ro/  
E-mail: amdiroma@roembit.org  
 
Consulatul General al României - Milano 

  (Consolato Generale di Romania) 
  Adresa: Via Gignese, 2, 20148 Milano 
  Telefon: 0039/02.400.98.088; 00-3902-400.74.018 
  Fax: 00-39-2-400.74.023 
  E-mail: consulatmilano@gmx.net 
  Web: www.consulatmilano.com; www.consolatoromeno.it 

 
Consulatul General al României - Torino 

  Adresa: Via Ancona no. 7 Torino – 10152 
  Telefon: 011/282865; 011/854971; 011/2495264; 011/2376987; 
  011/2376514; 011/2495775. 
  Fax: 0039.011. 2358136 
  E-mail:  torino@consulatulromaniei.eu  
  Web: http://www.consulatulromaniei.it/ 

Alte contacte utile 
113 – Poliţia  
112 – Carabinierii  
118 – Salvarea (Pronto Soccorso)  
113 - Serviciul de urgenţe al Poliţiei 
1518- Serviciul de informaţii trafic (viaggiare informati)  

 

http://roma.mae.ro/
mailto:amdiroma@roembit.org
mailto:consulatmilano@gmx.net
http://www.consulatmilano.com/
http://www.consolatoromeno.it/
mailto:torino@consulatulromaniei.eu
http://www.consulatulromaniei.it/


 
 

MACEDONIA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Republica Macedonia 

pentru o perioadă de şedere de maximum 90 zile. 
• Intrarea se face în baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil.  
• Cetăţenii români care intră pe teritoriul Republicii Macedonia au obligaţia de a-şi 

declara şederea şi schimbarea adresei, în termen de 24 de ore de la 
intrare/schimbarea adresei, la autoritatea de poliţie competentă. Nerespectarea 
acestor prevederi se pedepseşte cu amendă şi expulzare. 

• Sumele în valută care depăşesc 10.000 euro/persoană trebuie declarate în scris la 
intrarea în Republica Macedonia. 

Aspecte medicale 
• În Macedonia există o epidemie de oreion. La sfârşitul anului 2008 s-a înregistrat 

cel mai mare număr de persoane infectate din ultimii 25 de ani. 

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este recunoscut pe teritoriul Macedoniei pe toată 

durata de valabilitate. 
• Este obligatorie folosirea luminilor de întâlnire pe întreaga durată a zilei 
• Este interzisă folosirea telefoanelor mobile în timp ce conduceţi autoturismul. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală  
• Recomandăm evitarea călătoriilor în zona limitrofă graniţei cu provincia Kosovo. 
• Tipuri de infracţiuni frecvente sunt furturile de bani şi paşapoarte/permise de 

conducere (în special conducătorii auto aflaţi la terminale). 
• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Macedonia nu 

poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale 
• Aruncarea resturilor menajere în locuri nepermise, inclusiv pe domeniul public 

(aeroporturi, gări, străzi, mijloace de transport) este pedepsită cu amenzi între 150 
– 300 Euro. 

Moneda naţională 
• Dinarul macedonean. 

Contacte utile 
Ambasada României în Republica Macedonia 
Adresa: Rajko Jinzifov nr. 42, Skopje 
Telefon: 00 389-2/3228-055; 3228-057; 3228-058 
Fax: 00 389-2/3228-036 
E-mail: romanamb@cadis.net.mk 
Web: http://skopje.mae.ro  

 

 

mailto:romanamb@cadis.net.mk
http://skopje.mae.ro/


 
 

MALDIVE  

Regim de intrare şi şedere 
• Viza pentru Maldive se acordă gratis la aeroport cetăţenilor români. 
• Pentru a primi permisiunea de a intra în ţară aveţi nevoie de următoarele 

documente: paşaport valabil, un bilet de avion dus-întors valabil şi suma de minim 
30 $ pe persoană pe zi sau confirmarea rezervării la un hotel. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală  
• Există o ameninţare teroristă. Atacurile au avut loc în zone turistice. Ultimul atac 

terorist a avut loc în septembrie 2007, în capitala Malé. 
• Pot avea loc fenomene naturale deosebite, cum ar fi tsunami. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale 
• Maldivele sunt o ţară musulmană, cu tradiţii şi obiceiuri specifice. 
• Este interzisă prin lege manifestarea publică a altei religii decât cea musulmană. 
• Este interzis prin lege importul de porc şi produse de porc şi alcoolul. 
• Nudismul şi plaja fără sutien sunt interzise prin lege, inclusiv în staţiunile turistice. 
• Homosexualitatea este interzisă prin lege.  

Contacte utile 
Ambasada României în India 
Adresa: A-47, Vasant Marg, Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India  
Telefon: 0091-11 16.14.0447; 26.14.07.00;  
Fax: 0091-11-26.14.06.11  
E-mail: embrom@airtelmail.in 
Web: http://newdelhi.mae.ro/ 
De asemenea, în calitate de cetăţean al Uniunii Europene, puteţi solicita, în caz de  
urgenţă, asistenţă consulară din partea misiunilor diplomatice ale ţărilor UE cu sediul în  
Maldive 

 

 

 

 

http://newdelhi.mae.ro/


 
 

MAREA BRITANIE  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Marea Britanie.  

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este valabil în Marea Britanie timp de 90 de zile 

de la data intrării. 
• Atenţie! Circulaţia se desfăşoară pe partea stângă a drumului. 
• Nu intraţi în Marea Britanie cu detectoare radar sau aparatură anti-radar! 

Deţinerea sau utilizarea unor astfel de sisteme este interzisă prin lege.  
• Este permisă utilizarea dispozitivelor GPS care conţin softuri actualizate cu 

poziţionarea radarelor fixe. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din 

maşini pot apărea în zone aglomerate.  
• Recomandăm ca la retragerea unor sume de bani din aparate ATM să se manifeste 

atenţie sporită. Au fost descoperite dispozitive ilegale de copiere a cardurilor 
bancare. 

• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Marea Britanie nu 
poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale 
• Evitaţi transportul de bagaje sau corespondenţă ale unor persoane necunoscute. 
• Folosirea algocalminului este interzisă în Marea Britanie. 

Moneda naţională 
• Lira sterlină. 

Contacte utile 
Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord 
Adresa: Arundel House, 4 Palace Green, Kensington, London W8 4QD 
Telefon: 0044 207 937 9666  
Fax::  0044 207 937 8069  
Web: http://londra.mae.ro 
E-mail:  roemb@roemb.co.uk 

 

Alte contacte utile 
În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a 

autorităţilor britanice, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă: 112 – servicii de 
urgenţă  

 

http://londra.mae.ro/
mailto:roemb@roemb.co.uk


 
 

MAROC  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru intrarea pe teritoriul Marocului, 

pentru o perioadă de 90 de zile. 
• Autorităţile marocane acordă o atenţie deosebită cetăţenilor români care trec 

frontiera, aceştia fiind riguros controlaţi ca urmare a sporirii numărului de cetăţeni 
români implicaţi în traficul de stupefiante. 

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este recunoscut. 
• Limitele de viteză admise: 120 km/h pe autostrăzi şi 90 km /h pe celelalte drumuri 

publice. În interiorul localităţilor, limita de viteză este de 50 km/h. 
• Traficul auto este intens supravegheat de agenţi ai Jandarmeriei Regale de 

Circulaţie, inclusiv prin detectoare radar. 
• Sistemul de radar marocan este diferit de cel românesc. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Infracţiunile frecvente în Maroc sunt furturile de obiecte şi bani, înşelăciuni, 

îndeosebi la cumpărarea din talciocuri, schimb de valută în locuri şi de la persoane 
neautorizate de lege. 

• Recomandăm evitarea plimbărilor solitare seara, în cartierele mărginaşe, pe străzi 
izolate sau slab iluminate. 

• Pentru vizitarea oraşelor vechi precum Fes, Marrakech şi Tanger, recomandăm 
utilizarea serviciilor unui ghid local autorizat. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale 
• Intrarea în interiorul moscheilor este în general interzisă turiştilor. 

Moneda naţională 
• Dirhamul marocan (MAD). 

Contacte utile 
Ambasada României în Regatul Maroc 
(Ambassade de Roumanie) 
Adresa: 10, Rue d'Ouezzané, Rabat 
Telefon: (+212 37) 724.694; 738.611  
Fax: (+212 37) 700.196 
Web: http://rabat.mae.ro 
E-mail: amb.roumanie@menara.ma 

 

 

 

http://rabat.mae.ro/
mailto:amb.roumanie@menara.ma


 
 

MAURITIUS  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români au nevoie de viză. Aceasta se poate acorda pentru o perioadă de 

şedere temporară de două săptămâni, la sosirea pe aeroport. 
• Este recomandabil ca viza de şedere să fie obţinută prin intermediul agenţiei de 

turism care asigură deplasarea. 

Aspecte medicale 
• În perioadele calde (octombrie-mai) există riscul contaminării cu virusul 

Chikungunya, transmis la om de ţânţari - simptomele acestei boli sunt similare cu 
cele ale unei gripe severe, numai că o persoană infectată poate suferi pe viaţă 
după infestare.  

Informaţii cu privire la siguranţa personală  
• Vă recomandăm să aveţi grijă de bunurile dumneavoastră atunci când vizitaţi zone 

turistice precum Port Louis, Grand Baie şi Flic en Flac. 
• Nu apelaţi la cazarea oferită de operatori neînregistraţi la Ministerul Turismului. 
• În Mauritius sezonul cicloanelor ţine din noiembrie în mai. În timpul unui ciclon nu 

aveţi voie să părăsiţi camera. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale 
• Homosexualitatea este considerată ilegală în Mauritius. 

Moneda naţională 
• Rupia mauritiană. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală  
• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Mauritius nu poate 

fi exclus din faţa acestei ameninţări. 
 

Contacte utile 
Ambasada României în Republica Africa de Sud 
Adresa: 117 Charles Street, Brooklyn, 0181 
P.O. Box 11295, Hatfield, 0028  
Telefon: 0027-12-4606941 / 4606940 
Fax: 0027-12-4606947 
E-mail: romembsa@global.co.za 
De asemenea, în calitate de cetăţean al Uniunii Europene, puteţi solicita, în caz de 

urgenţă, asistenţă consulară din partea misiunilor diplomatice ale ţărilor UE cu sediul în 
Mauritius 

 

Alte contacte utile 
Poliţia Turismului - 213 2818 (apelabil din orice punct al insulei) 

 

 

mailto:romembsa@global.co.za


 
 

MEXIC  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză mexicană pe paşapoarte simple (turistice) 

pentru perioade de până la 90 zile pe semestru. 
• Autorităţile mexicane pot acorda o prelungire a exonerării de viză pentru încă 90 

zile, deci în total 180 zile. 
• Pentru deplasările în zonele aflate la mai puţin de 100 km de frontieră (mai ales la 

cea de nord, cu SUA), este necesară o aprobare specială a autorităţilor mexicane. 
• Sumele mai mari de 10 000 de dolari trebuie declarate. 

Trafic auto 
• Nu este recunoscut permisul de conducere românesc. 
• În Ciudad de Mexico traficul este foarte intens, circa 4-5 milioane de autovehicule 

circulând zilnic in oraş. 
• Circulaţia auto se realizează pe partea dreaptă. 
• Multe străzi sunt cu un singur sens. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală  
• În Mexic fenomenul infracţional este foarte frecvent. 
• În cazul furturilor se folosesc deseori armele de foc sau albe, înregistrându-se 

cazuri de asasinate ale persoanelor jefuite, dacă acestea au opus rezistenţă. 
• Zonele unde se înregistrează cel mai frecvent asasinate, sechestre, furturi cu 

violenţă sunt în statele de la frontiera de nord (Baja California, Chihuahua, 
Tamaulipas, Nuevo Leon), dar şi în Sonora, Sinaloa, Estado de Mexico, Guerrero 
(Acapulco), Quintana Roo (Cancun şi celelalte staţiuni) şi capitala, Ciudad de 
Mexico. 

• Vă recomandăm să evitaţi ofertele turistice neorganizate. 
• Pe stradă nu se consumă băuturi alcoolice. 
• Este preferabil consumul apei minerale, cumpărate din magazine. 
• Nu este recomandabil consumul alimentelor în punctele ambulante de pe stradă, în 

ciuda ofertei abundente, mai ales în zonele turistice. 
• În perioadele mai secetoase, nivelul de contaminare atmosferică poate produce 

iritarea ochilor, a nasului sau gâtului. În acest caz, vă recomandăm evitarea şederii 
îndelungate în aer liber. 

• Trebuie evitate ieşirile după căderea nopţii, mai ales în zonele necunoscute. 
• În Mexic perioada de uragane este considerată între 1 iunie şi 30 noiembrie, iar 

lunile cele mai active cu fenomene meteorologice sunt august-octombrie. 
• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Mexic nu poate fi 

exclus din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale  
• Vă recomandăm să nu purtaţi la vedere în mod ostentativ bijuterii sau obiecte de 

valoare. 

Moneda naţională 
• Peso. 

 



 
 

 

Dacă doriţi să mergeţi la cumpărături în Mexic 
• Unele magazine acceptă plata şi în dolari, dar doar bancnote mai mici de 50 dolari. 

Contacte utile 
Ambasada României în Statele Unite Mexicane 
(Embajada de Rumania) 
Adresa:  Calle Sofocles no. 311, Colonia Polanco,  
Delegacion Miguel Hidalgo 11.560 Mexico 
Telefon:  0052 55 5280 0447; 0052-55-5280 0197;  
Fax: 0052-55-5280 0343 
E-mail:  ambromaniei@prodigy.net.mx 
Web: http://www.rumania.org.mx/ 

 

Alte contacte utile 
Telefoanele poliţiei în zonele turistice ale Ciudad de Mexico:  
Zona Rosa – 625.87.61 sau 625.86.18;  
Zona centru 789.08.33 

 

mailto:ambromaniei@prodigy.net.mx
http://www.rumania.org.mx/


 
 

NORVEGIA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Norvegia.  
• Puteţi intra în Norvegia numai cu paşaportul.  
• Atenţie! Nu depăşiţi termenul de şedere în Norvegia, nu încălcaţi scopul declarat 

al călătoriei şi asiguraţi-vă că puteţi dovedi data de intrare pe teritoriul Norvegiei. 
În caz contrar, riscaţi expulzarea din Norvegia şi aplicarea unei interdicţii de intrare 
în spaţiul Schengen de până la 10 ani. 

• La intrarea sau ieşirea din Norvegia, aveţi obligaţia să declaraţi la punctul de 
frontieră sumele mai mari de 25.000 NOK sau echivalentul în altă valută.  

• La intrarea în Norvegia, dacă aveţi asupra dumneavoastră sume mai mari de 
25.000 NOK sau echivalentul în altă valută, trebuie să vă încadraţi automat în zona 
de vamă pe culoarul marcat cu culoare roşie. Acest culoar este special pentru 
identificarea persoanelor care au de făcut declaraţii vamale. Culoarul verde este 
destinat persoanelor care nu au de făcut astfel de declaraţii. 

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este valabil trei luni de la data intrării.  
• Nu intraţi în Norvegia cu detectoare radar sau aparatură anti-radar! Deţinerea sau 

utilizarea unor astfel de sisteme este interzisă prin lege. Folosirea lor se 
pedepseşte cu amendă între 8.000 şi 9.500 coroane norvegiene (echivalentul a 
peste 1.000 euro) şi confiscarea aparaturii!  

• Limitele de viteză admise: 50 Km/h în localităţi, 80 Km/h pe drumurile naţionale şi 
100 Km/h pe autostrăzi, dacă nu sunt alte restricţii de circulaţie. 

• Respectaţi viteza legală! Depăşirea limitelor de viteză poate atrage aplicarea unor 
amenzi drastice, suspendarea temporară sau definitivă a permisului de conducere. 

• Neplata amenzilor poate atrage interzicerea intrării în spaţiul Schengen pe o 
perioadă de minimum 2 ani sau suspendarea permisului de conducere. 

• Accesul în marile oraşe, pe autostrăzi şi în unele tuneluri importante se plăteşte 
(aproximativ 30 NOK), la punctele special amenajate. 

• Dacă circulaţi cu autoturismul, este obligatoriu ca farurile să fie aprinse în 
permanenţă (faza de întâlnire). 

• Parcaţi doar în spaţiile special amenajate! Orice parcare se taxează cu aproximativ 
20 NOK/oră. 

• Nu depăşiţi timpul de parcare fără să plătiţi! Riscaţi amenzi drastice , între 300-
500 NOK!  

• Este obligatorie purtarea centurii de siguranţă de către toate persoanele aflate în 
autoturism. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Norvegia este o ţară cu un nivel redus al criminalităţii. Infracţiuni minore de tipul 

furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone 
aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării). 

• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Norvegia nu poate 
fi exclusă din faţa acestei ameninţări. 

 

Moneda naţională 
• Coroana norvegiană (NOK). 

 



 
 

 

Diverse 
• Dacă doriţi să călătoriţi cu un animal de companie trebuie să prezentaţi la punctul 

de frontieră un certificat veterinar (care conţine certificat de vaccinare şi un 
certificat de sănătate). Ţineţi cont de faptul că indiferent de starea de sănătate a 
animalului, se aplică o perioadă de carantină de la 3- 6 luni, ale cărei costuri le 
suportaţi dumneavoastră.  

Contacte utile 
Ambasada României în Regatul Norvegiei 
Adresa: Oscars Gate 51, 0244 Oslo, Norway 
Telefon: 0047-22-441512 / 561237 
Fax: 0047-22-431674 
E-mail: oslo@mae.ro 

 

Alte contacte utile 
112 – Serviciul de urgenţe  
113 - Salvarea 
110 - Pompierii 

 

mailto:oslo@mae.ro


 
 

OLANDA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Olanda.  

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este recunoscut.  
• Accesul pe autostrăzi nu este supus taxelor. Singura excepţie este tunelul Dordse 

Kil din regiunea Biesbosch. 
• Limitele de viteză admise: în interiorul localităţilor – 50 sau 70 km/oră; drumuri 

naţionale – 80 km/oră; autostrăzi – 100-120 km/oră daca nu este indicat altfel. 
• Respectaţi viteza legală! Depăşirea limitelor de viteză poate atrage aplicarea unor 

amenzi drastice, suspendarea temporară sau definitivă a permisului de conducere. 
• Parcaţi doar în spaţiile special amenajate! Orice parcare se taxează cu aproximativ 

2 - 4 euro/oră, şi se achită prin intermediul aparatelor de taxare aflate în locurile 
de parcare, prin cash sau card bancar. 

• Nu depăşiţi timpul de parcare fără să plătiţi! Riscaţi amenzi drastice!  
• Folosirea centurilor de siguranţă este obligatorie. 
• Nu folosiţi telefonul mobil în timp ce conduceţi maşina! Riscaţi o amendă de 

minimum 138 euro şi confiscarea mobilului!  
• În cazul în care circulaţi cu autoturismul, acordaţi o atenţie deosebită bicicliştilor!  
• În Olanda puteţi folosi sistemul “Trein Taxi”, o formă de transport în care împarţi 

un taxi cu alţi călători, la un preţ redus. Taxiurile-tren vă pot transporta în peste 
100 de staţii din Olanda, iar preţul este de 4 euro de persoană, indiferent de 
distanţă. Biletele pentru astfel de taxiuri se găsesc la ghişeele din gară, automate 
sau direct la şofer, la un preţ mai mare. 

• În cazul în care folosiţi transportul în comun, nu uitaţi să cumpăraţi biletele de 
călătorie! Acestea sunt de o zi, pentru o călătorie, pentru mai multe zile şi flexibilul 
“strippenkaart” (card cu rânduri).  

• Vă recomandăm să achiziţionaţi biletele de călătorie de la gară sau de la 
chioşcurile de ziare ori tutungerii. Biletele pot fi procurate şi de la şoferul 
autobuzului sau vatman, dar preţul este mai ridicat. 

• Căile Ferate Olandeze dispun de o reţea naţională de legături expres între marile 
oraşe. Există o legătura directă la fiecare 15 minute între Amsterdam şi aeroportul 
Schipol. De asemenea, un serviciu de noapte din oră în oră asigură legătura între 
Utrecht, Amsterdam, Schipol, Haga, Rotterdam şi retur. Biletele de tren pot fi 
procurate de la orice agenţie de profil sau de la automatele de bilete din gări (de 
culoare galbenă). 

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Aveţi mare grijă atunci când călătoriţi cu mijloace de transport în comun! Pasagerii 

care dorm pot fi ţinte uşoare pentru hoţii de buzunare! 
• Atenţie la falşii poliţişti! Există riscul să fiţi acostat de persoane care se identifică 

drept poliţişti şi vă arată insigne. Sub pretextul unui control de rutină, riscaţi să 
rămâneţi fără bani ori acte! În cazul în care aveţi o suspiciune, contactaţi 0900-
8844 pentru a vi se face legătura cu cea mai apropiată secţie de poliţie.  

• Nu folosiţi sau transportaţi droguri! Chiar dacă Olanda are o reputaţie în privinţa 
toleranţei faţă de utilizarea drogurilor uşoare, în realitate riscaţi amendă şi 
închisoare de până la 16 ani.  

• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Olanda nu poate fi 
exclusă din faţa acestei ameninţări. 

 



 
 

 

Moneda naţională 
• Euro 

Contacte utile 
Ambasada României în Olanda 
Catsheuvel 55, 2517 KA, Den Haag  
Telefon: (0031) (0) 70-354-3796 sau (0031) (0) 70-354-1580 
Fax: (0031) (0) 70-354-1587;  
Email: consular@xs4all.nl ; sicrned@tip.nl  
Web: http://haga.mae.ro  

 

Alte contacte utile 
112 – Serviciul de urgenţe (Politie, Pompieri, Salvare) 

 

mailto:consular@xs4all.nl
mailto:sicrned@tip.nl
http://haga.mae.ro/


 
 

PORTUGALIA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Portugalia. 
• Antibioticele nu se vând decât pe bază de reţetă eliberată de un medic portughez. 

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este valabil.  
• Nu intraţi în Portugalia cu detectoare radar sau aparatură anti-radar! Deţinerea sau 

utilizarea unor astfel de sisteme este interzisă prin lege. Folosirea lor este 
contravenţie şi se pedepseşte cu amenzi drastice. 

• Folosirea centurilor de siguranţă este obligatorie. 
• Nu folosiţi telefonul mobil în timp ce conduceţi maşina! Riscaţi amendă!  
• Limitele de viteză admise: 50 km/h în interiorul localităţilor; 90 km/h, în afara 

localităţilor şi 120 km/h pe autostrăzi. 
• Nivelul amenzilor este de până la 1500 de euro, în funcţie de prevederile articolului 

de lege încălcat.  
• Pentru circulaţia autovehiculelor pe autostrăzi se percep taxe (în valoare de 

aproximativ 5 euro / 100 km), iar accesul pe cele două poduri din Lisabona “Vasco 
da Gama” şi “25 Aprilie”, în funcţie de tipul vehiculului (între 1 şi 10 euro). 

• Parcaţi doar în zonele amenajate. Tarifele sunt de 0,5 euro/oră. Poliţia portugheză 
controlează frecvent parcările cu plată şi dispune, de regulă, ridicarea vehiculului 
pentru care nu s-au achitat taxele de parcare. Recuperarea vehiculului se face 
numai după achitarea unei amenzi substanţiale (300 euro). 

• Folosiţi doar taxiuri care aparţin companiilor oficiale.  
• Atenţie! În afara oraşului, serviciul de taxi este taxat pe kilometru. Între orele 22 

şi 6 costul serviciului creşte cu 20%. Bagajul care are o greutate mai mare de 30 
kg este taxat suplimentar. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Se înregistrează în mod frecvent infracţiuni de tipul furtului din buzunare, 

înşelăciunilor sau furtului din maşini în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre 
comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi). 

• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Portugalia nu 
poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale! 
• Ţineţi cont de steagurile de avertizare folosite pe litoral de către salvamari! Nu 

intraţi în apă când este ridicat steagul roşu. Steagul galben indică să nu înotaţi în 
larg şi să rămâneţi la mal. Steagul verde indică faptul că puteţi să înotaţi.  

Moneda naţională 
• Euro 

Contacte utile  
Ambasada României în Portugalia 
Adresa: Rua de São Caetano, nr. 5 (Lapa), 1200-828 Lisabona 
Telefon secţia consulară: (00351)-21-396.64.63/21-396.08.66  
- Luni-vineri, orele 9,00-15,00 

 



 
 

 

Fax secţia consulară: (00351)-21-397.61.69 
e-mail secţia consulară: ambrom.consulat@mail.telepac.pt  

 

Alte contacte utile 
112 – Serviciul de urgenţe 
(00351) -21-942-11.11 – Salvarea 

mailto:ambrom.consulat@mail.telepac.pt


 
 

 RUSIA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români au nevoie de viză de intrare în Federaţia Rusă.  
• Nu puteţi obţine viza la frontieră! 
• Pentru obţinerea vizei de intrare în scop turistic trebuie să vă adresaţi Ambasadei 

Federaţiei Ruse din România.  
• Documente necesare pentru obţinerea vizei de intrare în scop turistic: invitaţie sau 

voucher din Rusia, asigurare medicală, dovada mijloacelor de întreţinere pe 
perioada deplasării, o fotografie color şi formularul tip cerere de viză, completat.  

• Intrarea în Federaţia Rusă se face DOAR pe baza paşaportului, care trebuie să fie 
valabil cel puţin 6 luni de la data expirării perioadei de şedere.  

• Atenţie! La trecerea frontierei de stat a Federaţiei Ruse, autorităţile ruse verifică 
paşaportul şi viza de intrare. Ştampila de intrare va fi aplicată atât în paşaport, cât 
şi în formularul „migration card” (cardul de sosire/plecare). După aplicarea 
ştampilei de intrare, ofiţerii de frontieră vor reţine partea superioară a formularului 
(detaşabilă). Vă recomandăm să păstraţi formularul pe întreaga perioadă de 
şedere în Federaţia Rusă, deoarece prezentarea acestuia este necesară atât la 
înregistrarea şederii, cât şi la ieşirea din ţară. 

• Perioada maximă de şedere este de 90 zile în decurs de 6 luni (calculând zilele de 
la prima intrare).  

• În primele trei zile lucrătoare de la sosirea în Federaţia Rusă trebuie să aveţi grijă 
ca persoana care a trimis invitaţia sau administraţia hotelului la care sunteţi cazat 
să vă înregistreze la autorităţile de ordine publică locale. În caz contrar, 
dumneavoastră riscaţi o amendă în echivalent 50 USD sau există riscul expulzării şi 
aplicării interdicţiei de intrare în Federaţia Rusă. 

• La intrare, puteţi deţine asupra dumneavoastră până la 10.000 USD sau 
echivalentul în altă valută, fără declaraţie vamală; peste 10.000 USD sau 
echivalentul în altă valută pe bază de declaraţie vamală; băuturi alcoolice: - nu mai 
mult de 2 litri/persoană. 

• Atenţie! Chiar dacă aveţi mai puţin de 10.000 USD, trebuie să declaraţi suma 
exactă în cazul în care autorităţile vamale vă cer acest lucru.  

• La ieşirea din Federaţia Rusă, puteţi avea asupra dumneavoastră următoarele 
lucruri, respectând condiţiile: valută: - 3000 USD sau echivalentul în altă valută 
fără declaraţie vamală; până la 10.000 USD sau echivalentul în altă valută pe bază 
de declaraţie vamală; peste 10.000 USD sau echivalentul în altă valută pe bază de 
declaraţie vamală şi dovada că aţi introdus în Federaţia Rusă suma pe care o 
scoateţi; icre roşii: - 250 gr/persoană; diferite obiecte de valoare: instrumente 
muzicale, icoane, picturi, monede, medalii, mai vechi de 50 de ani pe bază de 
aprobare scrisă prealabilă dată de serviciile competente din Ministerul culturii rus; 
bijuterii, metale şi pietre preţioase în orice montură, pentru uz personal, pe bază 
de declaraţie. 

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc poate fi folosit doar dacă este însoţit de o 

traducere oficială în limba rusă. 
• În cazul în care circulaţi cu autoturismul, asiguraţi-vă că acesta este dotat cu 

triunghiuri reflectorizante, stingătoare auto, trusă cu piese de schimb şi trusă de 
prim ajutor. În caz contrar riscaţi amendă! 

• Folosirea centurii de siguranţă este obligatorie pentru toţi pasagerii autoturismului! 
• Parcaţi doar în zonele amenajate şi pe partea dreaptă a străzilor (unde nu este 

prevazută în mod expres o interdicţie în acest sens), în direcţia de deplasare a 
autovehiculului.  

 



 
 

 

• Nu este permisă parcarea pe marginea autostrăzilor naţionale.  
• Dacă parcaţi ilegal, riscaţi imobilizarea autovehiculului, prin montarea unor 

dispozitive de blocare a roţilor, care se demontează contra cost.  
• Limitele de viteză admise: în oraşe - 50 km/h; în localităţi rurale: 60 km/h; pe 

şoselele principale: până la 90 km/h ; pe autostrăzi: 120 km/h 
• În cazul unui accident, vă recomandăm să nu mişcaţi autoturismul de la faţa 

locului. Atenţie! Părăsirea locului unui accident soldat cu rănirea unor persoane 
constituie delict penal.  

• Folosiţi doar taxiurile marcate, ale firmelor oficiale.  

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Federaţia Rusă a fost, în ultimii ani, ţinta unor atentate şi luări de ostatici.  
• Recomandăm tuturor cetăţenilor români sa evite deplasările în Cecenia, Oseţia de 

Nord şi zonele adiacente: Daghestan, Inguşeţia, Stavropol Kray, Karachevo-
Cherkessia şi Kabardino-Balkaria, unde securitatea personală este greu de asigurat 
din cauza stării de tensiune.  

• Cele mai frecvente infracţiuni în Federaţia Rusă sunt furturile, înşelăciunile şi 
atacurile asupra persoanei.  

• Se înregistrează incidente armate în marile oraşe între bande. Evitaţi orice 
manifestaţii şi părăsiţi imediat zona în cazul în care asistaţi la un conflict.  

• Recomandăm o atenţie sporită la păstrarea documentelor de călătorie şi a valorilor 
(sume de bani, documente referitoare la conturi bancare, obiecte de valoare). 

• Păstraţi în permanenţă asupra dumneavoastră paşaportul în original. Dacă vi se 
solicită paşaportul de către autorităţile de miliţie, o copie a acestuia nu este 
suficientă. În cazul în care nu vă puteţi identifica, riscaţi să fiţi reţinut.  

• Atunci când doriţi să fotografiaţi o clădire, asiguraţi-vă că fotografiatul nu este 
interzis în zonă. 

Moneda naţională 
• Rubla 

Contacte utile  
Ambasada României în Federaţia Rusă 
(Posolstvo Rumânii) 
Adresa: Mosfilmovskaia Uliţa, Dom 64, Moskva 
Telefon: 00-7-499-143.04.24; 00-7-499-143.04.27; 00-7-499-143.04.30 
Fax: 00-7-499-143.04.49 
E-mail: ambasada@orc.ru 
Web: http://moscova.mae.ro 
 

Consulatul General al României - Rostov pe Don 
        Adresa: Ulita Sedmaia Linia, nr. 18/39, Rostov Na Donu  
        Tel.: 007863/253.08.61; 007863/230.29.15; 007863/227.59.25 
        Mobile: 007 909 437.72.22; 007 928 165.62.96; 
        Tel./Fax : 007863/223.62.93 
        E-mail : konsul.rostov@donpac.ru  

 
Consulatul General al României - Sankt Petersburg 

        Adresa: Str. Garohovaia, nr. 4, Sankt Petersburg 
        Telefon: 007 (812) 312.61.41; 335.08.44; 335.08.45; 312.61.41 
        Telefon situaţii de urgenţă (în afara programului de lucru cu publicul): (007) (812)         

312.61.41 
        Fax: 007 (812) 312.61.41 
        E-mail: consulatro@romk.spb.ru 

mailto:ambasada@orc.ru
http://moscova.mae.ro/
mailto:konsul.rostov@donpac.ru
mailto:consulatro@romk.spb.ru


 
 

 

 

Alte contacte utile 
Ambasada Federaţiei Ruse în România  
Cancelaria: 011341 Şos. Pavel Kiseleff nr. 6, Sector 1, Bucureşti 
Telefon: (0040-21) 222.31.70; 222.34.59 (protocol); 223.16.52 
Fax: (0040-21) 222.94.50 
E-mail: rab@mb.roknet.ro 
Web: http://www.romania.mid.ru 
Secţia consulară: Str. Tuberozelor nr. 4, Sector 1, Bucureşti 
Telefon: (0040-21)222.13.89; 222 15 56  
Fax: (0040-21) 222.64.05 
E-mail: ruscons@euroweb.ro 
 
Pompierii  
02- Miliţia  
03- Salvarea  

 

mailto:rab@mb.roknet.ro
http://www.romania.mid.ru/
mailto:ruscons@euroweb.ro


 
 

SEYCHELLES  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Pentru intrarea în Seychelles aveţi nevoie de viză.  
• Este recomandabil ca vizele de intrare/şedere să fie obţinute prin agenţia de 

turism. 
• La intrarea în ţară puteţi introduce 500g tutun sau 400 ţigarete, 2 litri băuturi 

alcoolice tari, 2 litri vin sau bere, 200 ml parfum sau apă de toaletă.  

Aspecte medicale 
• Nu este necesară vaccinarea preventivă, cu excepţia turiştilor care au vizitat în 

ultimele trei luni regiuni afectate de febra galbenă, varicelă sau holeră.  

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc nu este recunoscut. Dacă intenţionaţi să închiriaţi 

un autoturism, aveţi nevoie de un permis internaţional. 
• Traficul auto se desfăşoară pe partea stângă a drumului.  
• Aveţi grijă dacă şofaţi în zonele muntoase, în special în insula Mahé, unde 

drumurile au curbe periculoase şi nu există niciun fel de protecţie.  
• Autobuzele reprezintă singurul mijloc de transport în comun.  
• În cazul în care apelaţi la taxi, negociaţi înainte preţul călătoriei.  

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Se înregistrează furturi mărunte în zonele de plajă, din maşinile parcate sau din 

camerele de cazare.  
• Protejaţi-vă împotriva înţepăturilor de ţânţari, care pot transmite boli precum 

chikungunia sau febra dengue.  
• Vă recomandăm să aveţi cu dumneavoastră atât creme împotriva insectelor, cât şi 

cremele de protecţie solară, deoarece riscaţi să nu găsiţi de cumpărat la faţa 
locului.  

• Consumaţi doar apă îmbuteliată şi evitaţi gheaţa în băuturi.  
• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare, nici Insulele 

Seychelles nu pot fi excluse din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale 
• Nudismul este tolerat doar pe anumite plaje. Urmăriţi cu atenţie marcajele.  
• Homosexualitatea este ilegală.  
• Este o ofensă să vă îmbrăcaţi în haine tip “camuflaj”. Acest lucru este valabil 

inclusiv pentru copii.  

Moneda naţională 
• Rupia 

Diverse 
• Atenţie la condiţiile meteo! În perioada octombrie-aprilie clima este uscată, cu 

temperaturi între 25 şi 31 grade C, temperatura medie a apei mării fiind de 27 
grade C. În perioada mai-septembrie vremea este ploioasă, cu averse de ploaie de 

 



 
 

 

scurtă durată, cu temperaturi între 15-25 grade C, temperatura apei mării fiind de 
22 grade C .  

 

Contacte utile 
Ambasada României în Republica Africa de Sud 
Adresa: 117 Charles Street, Brooklyn, 0181 
P.O. Box 11295, Hatfield, 0028  
Telefon: 0027-12-4606941 / 4606940 
Fax: 0027-12-4606947 
E-mail: romembsa@global.co.za 

 

Alte contacte utile 
Spitalul din capitala Victoria (inclusiv pentru urgenţe): (00) (248) 388000. 

 

mailto:romembsa@global.co.za


 
 

SINGAPORE  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Singapore pentru o perioadă de 

maximum 90 zile cu condiţia să se solicite trecerea acestei menţiuni în computerul 
poliţiei de frontieră, în momentul trecerii graniţei. 

• Atenţie! Depăşirea perioadei de şedere atrage după sine încarcerarea şi chiar 
pedeapsă corporală, prin utilizarea loviturilor cu rattan.  

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este valabil un an de la intrarea în Singapore. 
• Traficul auto se desfăşoară pe partea stângă. 
• Atenţie! Este permisă folosirea detectoarelor de radar, însă nu şi a aparatelor 

anti-radar, care sunt interzise de lege. 
• Dacă sunteţi implicat într-un accident, nu părăsiţi locul până la venirea poliţiei! 

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Tipurile cele mai frecvente de infracţiuni sunt furtul de telefoane mobile şi 

laptopuri. 
• Protejaţi-vă împotriva înţepăturilor de ţânţari, care pot transmite boli precum febra 

dengue.  
• Folosiţi coşurile de gunoi şi recipientele speciale chiar şi pentru resturile ţigărilor 

fumate pe stradă. În caz contrar riscaţi amenzi drastice, care pot ajunge până la 
1000,00 SGD.  

• Nu fumaţi în locurile publice ori în interiorul restaurantelor.  
• Consumul sau traficul de droguri se pedepseşte drastic, ajungându-se până la 

pedeapsa capitală, în funcţie de gravitatea faptei. 
• Evitaţi manifestările publice! 
• Singapore este una dintre ţările cu cel mai ridicat grad de securitate a turiştilor. 
• Totuşi, terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare, nici Singapore 

nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale! 
• Atenţie la comportamentul faţă de femei. Un comportament necorespunzător 

poate atrage aplicarea pedepsei corporale, prin loviturile de rattan.  

Moneda naţională 
• Dolarul singaporez (SGD) 

Contacte utile  
Ambasada României în Singapore 
Adresa: 48 Jalan Haron Setangkai 258827 
Telefon: (65) 64683424; 64683425; (00 65) 6468 5828  
Fax: (65) 64683425 
E-mail: comofrom@starhub.net.sg 

 

 

mailto:comofrom@starhub.net.sg


 
 

 

Alte contacte utile 
999- Poliţia  
995- Ambulanţa / Pompierii 

 



 
 

SLOVACIA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Slovacia.  
• Puteţi introduce în Slovacia 200 de ţigări sau 100 de ţigări de foi sau 50 trabucuri 

sau 250 grame tutun; 1 litru băuturi spirtoase; 2 litri de vin, 50 grame de parfum. 
• Este interzisă scoaterea din Slovacia a obiectelor de artă.  
• În cazul expoziţiilor care prevăd scoaterea temporară a obiectelor sau a colecţiilor 

de artă trebuie asigurat din timp avizul instituţiilor corespunzătoare.  
• Este ilegal să se aducă pe teritoriul Slovaciei substanţe toxice şi psihotrope sau 

otrăvuri.  
• Este permis importul şi exportul de valută sau titluri de valoare, fără declaraţie 

vamală, în limita a 10.000 euro. 

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este valabil o perioadă de 90 de zile de la data 

intrării. 
• Nu intraţi în Slovacia cu detectoare radar sau aparatură anti-radar! Deţinerea sau 

utilizarea unor astfel de sisteme este interzisă prin lege.  
• Dacă circulaţi cu autoturismul, este obligatoriu ca farurile să fie aprinse în 

permanenţă (faza de întâlnire). 
• Centura de siguranţă este obligatorie! 
• Parcaţi doar în zonele amenajate, cu plată! Au fost înregistrate furturi ale maşinilor 

cu numere româneşti.  
• Taxele pentru autostrăzi se plătesc sub forma vignetelor, care se lipesc pe 

parbrizul maşinii. Aceste vignete se pot cumpăra de la fiecare punct de frontieră, 
de la oficii poştale (mai ales în oraşe, mai greu în mediul rural) şi de la fiecare 
staţie de benzină. Valabilitatea vignetelor: 1 an calendaristic (ianuarie-decembrie). 

• Limitele maxime de viteză admise: în localităţi – 50 km/oră; în afara localităţilor – 
90 km/oră (inclusiv pentru autovehiculele de marfă); autostrăzi – 130 km/oră 
pentru autovehicule până la 3.500 kg şi 100 km/oră pentru autobuze; în zonele de 
autostradă din localităţi – 90 km/oră. 

• Dacă depăşiţi viteza, amenzile se situează între 150 euro şi 800 euro împreună cu 
suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de până la 3 ani. 

• Oraşele Bratislava şi Kosice sunt singurele din Slovacia care folosesc reţeaua de 
tramvaie. 

• În cazul în care sunteţi implicat într-un accident, anunţaţi imediat poliţia şi nu 
părăsiţi locul până la venirea acesteia.  

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Se înregistrează infracţiuni minore, de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau 

furtului din maşini, în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, 
benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi). 

• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare, nici Slovacia nu poate 
fi exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale! 
• Este considerat o ofensă consumul de alcool pe străzile din Centrul Vechi al 

Bratislavei. 

 



 
 

 

Moneda naţională 
• Euro. 

Contacte utile  
Ambasada României în Republica Slovacă 
(Velvyslanectvo Rumunska) 
Adresa: Frana Krala 11, 811.05 Bratislava 
Telefon: 00-421-2-524.91.665; 00-421-2-524.93.562 
Fax: 00-421-2-524.44.056 
Site Web: http://bratislava.mae.ro 
E-mail: ro-embassy@ba.sknet.sk 
 

 

Alte contacte utile 
112 sau 911 - Servicii de urgenţă  
158 - Poliţie  
150 - Pompieri  
155 - Salvarea  
155 - Ajutor medical urgent (în caz de avarii şi situaţii care periclitează viaţa)  
(00421) 18-123 şi (00421) 18-154 - Sistemul de salvare pentru automobilişti  
(18) 300 - Serviciu de salvare montană  

 

http://bratislava.mae.ro/
mailto:ro-embassy@ba.sknet.sk


 
 

SPANIA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Spania.  

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este valabil.  
• Nu intraţi în Spania cu detectoare radar sau aparatură anti-radar! Deţinerea sau 

utilizarea unor astfel de sisteme este interzisă prin lege. Amenda pentru folosirea 
unor astfel de dispozitive este de 2000 euro. 

• Atenţie! Accesul pe autostradă se plăteşte.  
• Nu există practica vignetelor.  
• Parcaţi doar în locurile amenajate! În general, taxa de parcare este de 2,50 

euro/oră, iar tichetele se cumpără fie de la aparatele de taxare din parcare, fie de 
la centrele de difuzare a presei. 

• Neplata taxei de parcare atrage după sine o amendă de 80 de euro. 
• În cazul parcării într-un loc nepermis riscaţi ridicarea maşinii. Recuperarea 

autoturismului se poate face doar după plata amenzii şi a unei taxe de 150 de 
euro. 

• Centura de siguranţă este obligatorie pentru ocupanţii locurilor din faţă a 
autoturismului în cazul deplasării în interiorul localităţilor şi pentru toţi pasagerii în 
afara localităţilor.  

• Limitele de viteză admise: străzi urbane (centrul localităţilor) – 50 km/oră; 
drumuri extraurbane (provinciale şi statale) – 90 km/oră; şosele naţionale – 100 
km/oră; autostrăzi – 130 km/oră. 

• Depăşirea limitelor de viteză se pedepseşte cu amendă de până la 1.500 euro şi 
suspendarea permisului de conducere. Depăşirea cu mai mult de 50 de km/h a 
vitezei admise, constituie infracţiune şi este pedepsită cu închisoarea. 

• Nu conduceţi autoturismul dacă aţi consumat alcool! Riscaţi pedeapsa cu 
închisoarea dacă aveţi concentraţie mai mare de 0,6 la mie în aerul expirat.  

• Conducerea unui autoturism fără permis, fără asigurare sau numere de 
înmatriculare valabile sunt pedepsite cu închisoarea. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Există un anumit grad de risc din punct de vedere al posibilităţii producerii unor 

atacuri teroriste. În ultimii an s-au înregistrate atentate revendicate de ETA în Tara 
Bascilor, Madrid, Andaluzia etc.  

• În cazul în care călătoriţi cu mijloacele de transport in comun, vă recomandăm să 
manifestaţi vigilenţă, din cauza hoţilor de buzunare. Este necesară atenţie sporită 
în zonele frecventate de turişti, în pieţe centrale, magazine, gări şi autogări. 

• Fiţi atenţi în privinţa poliţiştilor care vă cer să va identificaţi.  
• Manifestaţi vigilenţă în privinţa celor care vă fac semne să opriţi autoturismul, sub 

pretextul unor defecţiuni la maşina proprie! Pot fi hoţi.  
• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Spania nu poate fi 

exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Moneda naţională 
• Euro 

 

 



 
 

 

Contacte utile  
Ambasada României în Spania 
(Embajada de Rumania) 
Adresa: Avenida de Alfonso XIII nr.157, Madrid 28016 
Telefon urgenţă: 0034 609 069 983 
Telefoane fixe: 0034 91 359 76 23 0034 91 350 44 36 
0034 91 350 18 81 0034 91 345 45 53 
0034 91 413 74 12 0034 91 413 74 25Fax: 0034-91-345.29.17 
Web: http://madrid.mae.ro 
E-mail: secretariat@embajadaderumania.es  
 
Consulatul general al României - Barcelona  

        Adresa: C/San Juan de la Salle 35 bis (08022), Barcelona 
        Intrare pentru public: Alcoy 22 
        Telefon: 0034 934 344 345 sau 0034 934 344 223; 
        Numere de telefon fixe cu robot: 0034 934 34 11 08;  
        0034 934 34 11 39;  
        0034 934 34 02 20;  
        0034 934 18 27 52;  
        0034 934 18 50 88;  
        0034 934 18 35 07;  
        0034 934 16 15 35;  
        0034 932 54 76 66 
        Numar telefon urgenţe: 0034 661 547 853 
        Fax: 0034 934 341 109 
        E-mail: consuladogeneralenbarcelo@telefonica.net 
        Web: http://barcelona.mae.ro 

 
Consulatul General al României - Sevilla 

        Adresa: Strada Nicaragua nr. 18, 41012 
        Telefon: 0034 - 954 62 40 70, 954 24 09 67, 954 23 32 43, 954 62 53 72,  
        954 23 09 47, 954 23 93 27, 954 62 07 46, 954 62 40 53 
        Fax: 0034 – 95.462.71.08  
        Telefon de urgenţă: 0034 - 648 21 21 69 
        E-mail:  secretariat@cgrosevilla.e.telefonica.net 

Web: http://sevilla.mae.ro/  
   

Consulatul României - Castellon de la Plana 
Adresa: Calle Larra, nr. 2, Castellon de la Plana  

        Telefon: +34 – 964216172, 964216224, 964203338, 964203347, 964216163,         
964206877, 964203351, 964203342, 964206764  

         Fax: 0034 – 964257053 
         E-mail: secretariat@consulatcastellon.e.telefonica.net 

 
 

Alte contacte utile 
091 – Poliţia  
112 – Ambulanţa (SAMUR)  
080 – Pompieri 
 

 

http://madrid.mae.ro/
mailto:secretariat@embajadaderumania.es
mailto:consuladogeneralenbarcelo@telefonica.net
http://barcelona.mae.ro/
mailto:secretariat@cgrosevilla.e.telefonica.net
http://sevilla.mae.ro/
mailto:secretariat@consulatcastellon.e.telefonica.net


 
 

SUA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Intrarea pe teritoriul SUA se poate face numai pe baza unui paşaport valabil în 

care a fost aplicată o viză de intrare valabilă, eliberată de misiunea diplomatică sau 
oficiul consular al Statelor Unite ale Americii din România 
(www.bucharest.usembassy.gov). 

• Perioada de valabilitate a paşaportului trebuie să depăşească cel puţin 6 luni 
perioada de călătorie în SUA.  

• La intrarea în SUA veţi fi supuşi amprentării şi fotografierii digitale şi veţi prezenta 
declaraţia de intrare în SUA (cartonaşul I-94 Arrival-Departure form), pusă la 
dispoziţia călătorilor de toate companiile aeriene şi maritime, în timpul deplasării 
către Statele Unite ale Americii. 

Trafic auto 
• Pe perioada şederii în SUA, călătorii români pot conduce autovehicule în baza 

permiselor de conducere naţionale, recunoscute pentru maxim 3 luni. 
• Majoritatea autostrăzilor prevăd taxe de drum (“toll roads”). 
• În majoritatea statelor americane, limita de viteză maximă legală admisă este de 

65 mile/ora (aprox. 110 km/oră). 
• Utilizarea detectoarelor de radar şi a aparatelor anti-radar este permisă în unele 

state americane, în timp ce în alte state, este interzisă şi pedepsită de lege. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Înnoptarea în staţiile de tren, în autogări sau chiar în maşini parcate în locurile 

special amenajate pentru staţionarea vehiculelor nu este acceptată în SUA. 
• Recomandăm obţinerea de informaţii asupra momentului producerii de uragane, 

tornade şi furtuni tropicale. 
• Producerea de incendii de păduri şi zone forestiere este întâlnită în mod frecvent 

(mai ales pe coasta vestică a SUA). 
• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici SUA nu poate fi 

exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale 
• Comportamentul faţă de reprezentanţii autorităţilor americane trebuie să fie 

caracterizat de politeţe, bunăvoinţă şi respect. 
• Recomandăm evitarea comentariilor adresate în mod special funcţionarilor din 

aeroporturi, referitoare la procedurile de verificare corporală şi a bagajelor pentru 
călătoriile aeriene. Vi se poate refuza îmbarcarea. 

• Brichetele se află pe lista obiectelor interzise pe perioada călătoriei în şi dinspre 
SUA. 

Moneda naţională 
• Dolarul. 

Contacte utile 
Ambasada României în Statele Unite ale Americii 
Adresa: 1607 - 23rd Street NW, Washington DC 20008 
Telefon: (01-202) 232.36.94; (01-202) 332.48.46; 
Fax: (01-202) 232.47.48 

 



 
 

 

Web: http://www.roembus.org/ 
E-mail: office@roembus.org 
 
Consulatul General al României- Chicago 

        Adresa: 737 North Michigan Avenue, Suite 1170, Chicago, Illinois 60611 
        Web: http://chicago.mae.ro 
        E-mail: office@roconschicago.org 
        Telefon: (001) 312-573-1315, 312-573-1436, 312-573-1991, 312-307-9010  
        Fax: (001) 312-573-9771 

 
Consulatul General al României – Los Angeles 

        Adresa: 11766 Wilshire Blvd. 560, 
        Los Angeles, CA, 90025 
        Telefon: 001-310-444.00.43; 001-310-231.44.67; 001-310-231.44.68; 
        001-310-473. 80. 61; 
        Fax: 001-310-445.00.43 
        Web: http://www.consulateromania.net 
        E-mail: consulat@consulateromania.net 

 
Consulatul General al României - New York 

        Adresa: 200 East 38th Street, New York, NY 100l6 
        Telefon: (212) 682-9122; 9123  
        Fax: (212) 972-8463  
        Web: http://newyork.mae.ro/ 
        E-mail: office@romconsny.org  

 
 

 

http://www.roembus.org/
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THAILANDA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români au nevoie de viză pentru a călători în Thailanda. Viza de intrare se 

obţine numai la misiunile diplomatice ale Thailandei. Este exclusă obţinerea ei la 
punctele de intrare în ţară. 

• În perioada 5 martie 2009 - 4 iunie 2009, cu titlu de excepţie, sunt scutiţi de plata 
taxelor de viză străinii care solicită viza turistică. 

Aspecte medicale 
• Este obligatorie vaccinarea cetăţenilor care, anterior depunerii cererii pentru viza 

de intrare în Thailanda, au vizitat Africa sau America de Sud. 

Trafic auto 
• Nu aveţi voie să conduceţi autoturisme, să vă folosiţi permisul de conducere 

românesc şi nici nu puteţi obţine un permis de conducere thailandez. 
• Cetăţenii străini aflaţi în Thailanda pot conduce mijloace auto pe teritoriul ţării 

numai după susţinerea unei vizite medicale şi a unui examen pentru obţinerea 
dreptului de a conduce. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Recomandăm evitarea provinciilor din sudul Thailandei (Yala, Pattani şi 

Narathiwat), precum şi zonele din Bangkok şi alte oraşe unde, la momentul vizitei, 
există demonstraţii. 

• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Thailanda nu 
poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale 
• Vă recomandăm evitarea implicării în demonstraţiile de stradă şi a locurilor rău 

famate. 
• Atragem atenţia cu privire la existenţa legii „lèse majesté” în Thailanda, care este 

aplicată cu multă stricteţe şi prevede pedepse grele privative de libertate în cazul 
în care se apreciază că se aduc insulte regelui sau membrilor familiei regale. 

• Vă recomandăm ca în prealabil să traduceţi adresele în limba thai (se poate face la 
hotel). 

Moneda naţională 
• Baht.   

Dacă doriţi să mergeţi la cumpărături în Thailanda 
• Având în vedere că preţurile afişate în multe magazine nu respectă realitatea, fiind 

de cele mai multe ori supraevaluate, recomandăm negocierea acestora. 
Recomandarea nu se aplică în cazul marilor magazine sau a produselor de firmă 
occidentale. 

Contacte utile 
Ambasada României în Thailanda 
Adresa: 20/1, Soi Rajakhru, Phaholyothin Soi 5, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok  

 



 
 

 

10400 
Telefon: 00-66-2-617.15.51 
Fax: 00-66-2-617.11.13 
E-mail: romembnk@ksc.th.com 

mailto:romembnk@ksc.th.com


 
 

TURCIA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• În Republica Turcia se poate intra doar pe bază de viză.  
• În mod excepţional, autorităţile din Turcia acordă viza de intrare la frontieră, 

exclusiv pentru călătoriile în scop turistic, cu drept de şedere de 30 zile şi o singură 
intrare. 

• Cetăţenii români care solicită o viză de intrare în frontieră vor prezenta documente 
justificative privind şederea în Turcia, asigurare medicală, dovada mijloacelor 
băneşti, cazare. 

• Cetăţenilor români care doresc să intre în Turcia cu ambarcaţiuni li se recomandă 
să solicite viza turistică direct la oficiile diplomatice şi consulare ale Turciei în 
România sau în străinătate, înainte de a pleca din ţară. 

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este recunoscut.  
• Pentru autoturismele închiriate, trebuie să prezentaţi contractul de închiriere şi 

traducerea acestuia în limba turcă, legalizată şi apostilată. 
• Nu intraţi în Turcia cu detectoare radar sau aparatură anti-radar! Deţinerea sau 

utilizarea unor astfel de sisteme este interzisă prin lege. Folosirea lor este 
infracţiune şi se pedepseşte cu amendă  între 1500-2000 Euro. 

• Cetăţenii români care se deplasează cu autoturismul sunt sfătuiţi să nu staţioneze 
mai mult decât este necesar în parcările ce se află pe autostrada Edirne-Istanbul 
sau pe autostrada ce face legătura între Istanbul şi Ankara. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Recomandăm evitarea zonelor în care au loc demonstraţii. 
• Cetăţenii români care se află in Istanbul sunt sfătuiţi să ocolească pe cât posibil, in 

timpul nopţii, zonele Aksaray si Taksim. 
• În ultimii ani au avut loc o serie de atentate în staţiunile turistice precum Kusadasi, 

Cesme, Adana, Antalya sau oraşe mari precum Ankara şi Istanbul.  
• Zona cea mai periculoasă este cea din sud-estul Turciei, în special în zonele de 

frontieră cu Irakul, unde pot fi şi restricţii de circulaţie. 
• Turcia se află într-o zonă de seismicitate foarte activă. Majoritatea cutremurelor au 

avut loc în sud-estul Turciei, în special în zona oraşului Izmir. 
• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Turcia nu poate fi 

exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale 
• Trebuie acordat respectul cuvenit personalităţii şi memoriei lui Mustafa Kemal 

Ataturk, fondatorul Turciei moderne. Orice ofensă este pedepsită de legea penală. 
• La vizitarea moscheielor, femeile trebuie să aibă capul acoperit. Este recomandabil 

să fie evitată vizitarea obiectivelor religioase în timpul ritualului religios. 

Moneda naţională 
• Lira turcească nouă. 

 

 



 
 

 

Diverse 
• Se recomandă ca apa pentru băut să fie cea ambalată, cumpărată de  la 

magazinele alimentare. 

Dacă doriţi să mergeţi la cumpărături în Turcia 
• La achiziţionarea de obiecte de artă sau cu vechime trebuie să solicitaţi factura şi 

un certificat oficial că obiectele respective pot fi exportate legal. 
• În cazul în care vânzătorul nu oferă acest certificat, acesta  trebuie obţinut de la 

cel mai apropiat muzeu, indiferent de profilul său, care aparţine de Ministerul 
Culturii şi Turismului. În Ankara este recomandat Muzeul etnografic. 

Contacte utile 
Ambasada României în Republica Turcia 
Adresa: Bükres Sok.No.4, 06680 Çankaya, Ankara 
Telefon secretariat: 009.0312/466.37.06; 009.0312/427.12.43 
Fax: 009.0312/427.15.30 
web: http://www.roembtr.org/ ; http://ankara.mae.ro 
E-mail: romanyabyk@dsl.ttmail.com 
 
Consulatul General al României - Istanbul 

  Adresa: Sira Selviler Cad nr. 55, Taksim, Istanbul, Beyoglu 
  Telefon: 0090-212-243.42.86, 0090-212-243.42.87 
  Fax: 0090-212 293.82.61 
  E-mail: konsrom@doruk.net.tr 
  Web: istanbul.mae.ro 
  Birou consilier economic 
  Telefon: 0090-212-292.41.27 

 
Consulatul General al României - Izmir 

  Adresa: strada 1479, nr. 9, ALSANCAK 
  Telefon: 0090 232 465 04 63 - secretariat 
  Fax: 0090 232 465 09 38 
  E-mail: romconsizmir@ttmail.com 

 

 

http://www.roembtr.org/
http://ankara.mae.ro/
mailto:romanyabyk@dsl.ttmail.com
mailto:konsrom@doruk.net.tr
http://istanbul.mae.ro/
mailto:romconsizmir@ttmail.com


 
 

TUNISIA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români nu au nevoie de vize pentru călătorii turistice. Durata maximă de 

şedere este 90 de zile. 
• Sumele de bani care depăşesc 3000 euro, respectiv 4000 USD trebuie declarate 
• Este obligatorie completarea la intrarea în ţară a unui formular, în care se 

precizează scopul, durata, natura vizitei şi domiciliul. Orice schimbare de domiciliu 
se anunţă la organele de poliţie sau ale gărzii naţionale, în termen de trei zile. 

Trafic auto 
• În cazul turiştilor, permisul de conducere românesc este recunoscut. 
• Dacă intraţi în Tunisia cu un autoturism, vă recomandăm să îl declaraţi la vamă.  

În cazul furtului, nu se permite părăsirea teritoriului tunisian fără plata a 10 la sută 
din valoarea autovehiculului furat. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Evitaţi cartierele mărginaşe, zonele vechi „medina” aglomerate care nu sunt 

cuprinse în broşurile turistice, precum şi deplasările în zonele deşertice ale Tunisiei 
fără ghid calificat recomandat de agenţiile de turism.  

• Apelaţi la pachetele turistice complementare pe perioada sejurului doar la agenţiile 
de turism prin care aţi făcut deplasarea în Tunisia. 

• Recomandăm evitarea călătoriilor în apropiere de graniţa cu Algeria. Există riscul 
unor răpiri de către grupări teroriste. 

• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Tunisia nu poate fi 
exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale 
• Tunisia este o ţară musulmană, iar legile locale reflectă acest lucru. 
• Recomandăm respectarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale. 
• Homosexualitatea este interzisă prin lege. 

Moneda naţională 
• Dinarul tunisian. 

Diverse 
• Serviciile hoteliere sunt, în general, cu o stea sub nivelul cele similare din Europa. 
• La biserica greacă din centrul Tunisului se organizează slujba în noaptea de 

Înviere. 

Dacă doriţi să mergeţi la cumpărături în Tunisia 
• Este interzisă scoaterea din ţară a antichităţilor fără aprobarea prealabilă a 

autorităţilor vamale. Nerespectarea acestor prevederi este pedepsită cu amenda 
şi/sau închisoare. 

 

 

 



 
 

 

Contacte utile 
Ambasada României în Republica Tunisia 
Adresa: 18, Avenue d'Afrique, El Menzah V, BP-57-1004 TUNIS 
Telefon: 00216-71-766.926  
Fax: 00216-71-767.695 
Web: http://www.ambassade-roumanie.intl.tn/ 
E-mail: ambroum@planet.tn 

 

http://www.ambassade-roumanie.intl.tn/
mailto:ambroum@planet.tn


 
 

  UCRAINA 

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Puteţi călători în Ucraina fără vize, pe bază de paşaport turistic, pentru scurt sejur. 
• Perioada maximă de şedere fără viză este de 90 zile în termen de 6 luni. 
• Solicitaţi autorităţilor vamale formularele pentru declaraţia vamală la intrarea pe 

teritoriul Ucrainei şi păstraţi formularul stampilat până la ieşire. 

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este recunoscut. 
• Limitele de viteză admise: în localitate este de 60 km/h, iar în afara localităţii este 

de 80Km/h. 
• Este obligatorie folosirea centurii de siguranţă. 
• Pe timpul nopţii este indicată parcarea în spaţiile amenajate şi dotate cu pază. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală  
• Există o frecvenţă mare a furturilor de paşapoarte şi a maşinilor de lux pe teritoriul 

Ucrainei. 
• În cazul pierderii paşaportului românesc sesizaţi atât biroul local de poliţie cât şi 

cel mai apropiat oficiu consular român. 
• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Ucraina nu poate 

fi exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Moneda naţională 
• Grivna. 

Diverse  
• Este interzisă introducerea în Ucraina a produselor alimentare nepreparate din 

carne şi derivate din aceasta, a cărţilor şi tipăriturilor. 

Contacte utile 
Ambasada României în Ucraina 
(Posoltsvo Rumunii Kiev) 
Adresa: Ul. Mihaila Kotziubinskogo nr.8; Kiev 01030 
Telefon: (0038 044) 234.52.61/234.00.40 
Fax: (0038 044) 235.20.25 
Web: http://kiev.mae.ro  
E-mail: romania@adamant.net 
 
Consulatul General al României - Cernăuţi 

  Adresa: Str. Skilna, nr. 16,  58000 Cernăuţi, Ucraina 
  Telefon: 00380/372/54.54.14 
  Tel/fax: 00380/372/54.54.24 
  Telefon Voice mail în limbile: română, ucraineană, rusă: +380.372.54.54.40; 54.54.64 
  Telefon/fax - Birou relaţii cu publicul: 380.372.54.54.45 
  E-mail: konsulro@infocom.cv.ua 
  E-mail vize: cernautivize@cv.ukrtel.net  
  Web: http://www.konsulro-cernauti.cv.ukrtel.net/ 

 

 

http://kiev.mae.ro/
mailto:romania@adamant.net
mailto:konsulro@infocom.cv.ua
mailto:cernautivize@cv.ukrtel.net
http://www.konsulro-cernauti.cv.ukrtel.net/


 
 

 

Consulatul General al României - Odessa 
  Adresa: Str. Bazarnaia, nr. 31, Odessa, Ucraina, 65011 
  Telefon: (0038-048) 725.03.99; (0038-048) 722.34.75 
  Mobil: (0038-095)541. 27.88 
  Fax: (0038-048) 722.09.28   
  E-mail: odessa.cg@mae.ro;  
  Consul general: cerasela.nicolas@mae.ro  
  Web: http://odessa.mae.ro 
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UNGARIA  

Condiţii de intrare şi regim de şedere 
• Cetăţenii români pot intra pe teritoriul Ungariei fără a avea nevoie de viză. 

Trafic auto 
• Permisul de conducere românesc este recunoscut. 
• Pe drumurile publice, în afara localităţilor este obligatorie folosirea fazei de 

întâlnire. 
• Folosirea centurii de siguranţă este obligatorie.  
• Folosirea telefoanelor mobile/de maşină în autovehicule este permisă numai în 

cazul în care acestea sunt fixate în interiorul automobilelor. 
• Nu este permisă folosirea aparatelor anti-radar, ci doar a detectoarelor de radar. 

Informaţii cu privire la siguranţa personală 
• Recomandăm manifestarea unei atenţii deosebite faţă de bunurile personale mai 

ales din partea persoanelor care călătoresc singure, şoferilor mai în vârstă sau 
femeilor întrucât aceştia reprezintă grupuri-ţintă predilecte ale hoţilor. 

• Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Ucraina nu poate 
fi exclusă din faţa acestei ameninţări. 

Legi, obiceiuri şi particularităţi locale 
• Este interzisă introducerea în Ungaria a cărnii de porc netratate şi a produselor din 

carne de porc fabricate în gospodăria proprie, fără certificat de producător 
autorizat. 

• Este interzisă introducerea băuturilor produse artizanal (în gospodăria proprie). 

Moneda naţională 
• Forintul. 

Contacte utile 
Ambasada României în Republica Ungară 
Adresa: 1146 Budapest, Thököly út 72.  
Telefon: 00-36-1-384-8394; 00-36-1-384-7689, 00-36-1-384-69.41 
Mobil: 0036-30-535-69-12 
Fax: 00-36-1-384-5535 
Web:  http://budapesta.mae.ro/ 
E-mail: postmaster@roembbud.axelero.net 
 
Consulatul General al României - Szeged 

  (Romania Fokonzulatusa) 
  Adresa: Kelemen utca 5, 6720, Szeged 
  Telefon: (00-36-62) 42.44.30 
  Tel/Fax: (00-36-62) 42.44.29 
  Telefon situaţii de urgenţă: 0036-306.777.980 
  Web: http://szeged.mae.ro  
  E-mail: postmaster@consgenrom.axelero.net 

 

 

http://budapesta.mae.ro/
mailto:postmaster@roembbud.axelero.net
http://szeged.mae.ro/
mailto:postmaster@consgenrom.axelero.net


 
 

 

Consulatul General al României - Gyula  
  Adresa: 5700 Gyula, Strada Munkácsy, nr.12 
  Telefon: (00)36-66-465130 
  Fax: (00)36-66-465142 
  Web: http://gyula.mae.ro/ 
  E-mail: postmaster@consgengyula.t-online.hu 

 

http://gyula.mae.ro/
mailto:postmaster@consgengyula.t-online.hu
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