
 
 

Îndrumar de călătorie pentru Sărbătorile de iarnă  

 

O vacanţă reuşită şi fără griji nu depinde doar de frumuseţea destinaţiei alese şi 
de calitatea serviciilor cumpărate, ci şi de respectarea unor reguli de călătorie şi 
de măsurile pe care fiecare turist le ia pentru a preveni anumite riscuri ce ţin de 
specificul locului vizitat. 
 
De aceea, Ministerul Afacerilor Externe recomandă turiştilor români care vor să 
petreacă vacanţa de Sărbători în străinătate să se informeze înainte de plecare 
asupra condiţiilor de călătorie din ţara de destinaţie. 
 
Informaţii complete vă stau la dispoziţie atât pe website-ul MAE, cât şi pe 
website-urile autorităţilor abilitate ale ţărilor de destinaţie. 
 
În plus, MAE pune la dispoziţia călătorilor cea de-a doua ediţie a Ghidului de 
Sărbători, ce conţine informaţii utile legate de destinaţiile favorite către care se 
îndreaptă în această perioadă turiştii români. 
 

MAE vă urează călătorie plăcută şi Sărbători Fericite! 

 
 
 
 
 

Precizăm că acest material conţine ţări pe care cetăţenii români ni le-au semnalat ca destinaţii pentru 
Sărbătorile de Iarnă, solicitând informaţii utile de călătorie. Documentul nu se doreşte a fi o recomandare doar 

pentru vizitarea acestor zone.  
De asemenea, acest Ghid oferă câteva date esenţiale pentru călătoria dumneavoastră, dar nu înlocuieşte o 

informare completă, pe care vă sfătuim să o faceţi înainte de plecarea în străinătate.  
Indiferent de zona aleasă de dumneavoastră pentru vacanţă, vă recomandăm să consultaţi website-ul MAE: 

www.mae.ro.  

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mae.ro/


Recomandări, indiferent de destinaţia aleasă 
 

Înainte de plecare: 
Nu uitaţi! 

§ Accesaţi periodic pagina web a Ministerului Afacerilor Externe www.mae.ro, rubrica 
„Sfaturi de călătorie”. 

§ Ajutaţi-ne să vă ajutăm! Luaţi cu dumneavoastră contactele misiunilor 
diplomatice ale României din ţara de destinaţie. Acestea vă pot asigura asistenţă şi 
protecţie consulară, în funcţie de situaţia concretă în care vă găsiţi. Adresele şi 
numerele de telefon ale misiunilor diplomatice ale României pot fi găsite la adresa : 
www.mae.ro.  

§ Este preferabil ca vacanţa să fie planificată şi organizată prin intermediul 
agenţiilor de turism.  

§ Procuraţi-vă un ghid de călătorie pentru destinaţia aleasă. 
§ Nu uitaţi!Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici o ţară 

nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări. 
§ Ţineţi cont de faptul că Organizaţia Mondială a Sănătăţii a ridicat nivelul de alertă 

cu privire la virusul AH1N1 la stadiul de pandemie. Pentru mai multe informaţii, vă 
recomandăm să consultaţi site-ul OMS, la adresa:  
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html 

§ În cazul în care urmaţi un tratament şi aveţi asupra dvs. medicamentele necesare, 
este util să aveţi asupra dumneavoastră reţeta prescrisă de medic. Nu luaţi decât 
cantităţile necesare pentru uzul personal. 

§ Dacă călătoriţi cu avionul, nu lăsaţi la cală obiecte valoroase (chei, telefoane 
mobile, acte, documente importante, bijuterii, obiecte fragile, aparat 
fotografiat/filmat, tablouri). 

§ Verificaţi care este suma maximă de bani pe care o puteţi introduce în ţara de 
destinaţie şi declaraţi la vamă fondurile care depăşesc această limită! Orice 
sumă care depăşeşte nivelul maxim poate fi confiscată, recuperarea fiind extrem 
de dificilă. 

§ Nu vă oferiţi să transportaţi bagajele unor persoane străine! Există riscul ca, 
fără să ştiţi, în aceste bagaje să se afle droguri sau obiecte interzise. Faptul că nu 
cunoaşteţi ce transportaţi nu vă poate absolvi de pedeapsă, atâta timp cât bagajul 
este pe numele dumneavoastră. Există ţări în care este aplicată pedeapsa 
capitală pentru traficul sau deţinerea de droguri. 

Verificaţi din timp dacă aveţi nevoie şi cum puteţi obţine viza de intrare în ţara 
de destinaţie.  

§ Nu aveţi nevoie de viză pentru a călători pe teritoriul statelor membre UE şi al 
ţărilor membre Schengen. Există, de asemenea, un număr de ţări din Europa 
pentru care nu aveţi nevoie de viză (Serbia, Ucraina, Croaţia sau Macedonia). 

§ Procuraţi-vă din timp viza de intrare în ţara în care doriţi să mergeţi în vacanţă.  
§ Nu uitaţi că, în funcţie de ruta aleasă până la destinaţie, aţi putea avea nevoie 

inclusiv de viză de tranzit. 
§ Regimul complet de vize pentru cetăţenii români se regăseşte pe site-ul MAE la 

adresa www.mae.ro, secţiunea „Vize şi servicii consulare -> Vize -> Regimul de 
vize pentru cetăţenii români”. 

Verificaţi valabilitatea documentelor de identitate de care aveţi nevoie pentru 
a intra în ţara de destinaţie. 

§ Puteţi călători pe baza cărţii de identitate în ţările Uniunii Europene şi chiar şi în 
alte state europene (Croaţia, Macedonia). Este însă indicat să aveţi la 
dumneavoastră încă un document de identitate, pentru cazuri de urgenţă. 

http://www.mae.ro/
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html
http://www.mae.ro/


§ Aveţi însă nevoie de paşaport atunci când călătoriţi în ţări membre Schengen, care 
nu sunt în UE: Norvegia, Islanda sau Elveţia. În această situaţie, documentele 
dumneavoastră trebuie să fie valabile pentru încă cel puţin trei luni. 

§ Documentul necesar pentru a putea călători în alte state ale lumii este paşaportul. 
Acesta trebuie să fie valabil pentru cel puţin 6 luni. 

Încheiaţi o asigurare de călătorie  înainte de a pleca în concediu în străinătate!  
§ Încheierea unei asigurări de călătorie vă scuteşte de cheltuieli suplimentare în 

cazul nedorit al unor situaţii neprevăzute. 
§ Asigurarea de călătorie are valabilitate în toate ţările lumii şi poate să acopere de 

la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere 
sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv 
pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul 
companiei aeriene etc.  

§ Verificaţi riscurile poliţei dumneavoastră în funcţie de profilul vacanţei alese, astfel 
încât să fiţi acoperiţi şi dacă aveţi în vedere să faceţi schi, scufundări, mountain 
bike etc.  

§ Vă recomandăm să vă încheiaţi şi asigurarea de viaţă, care s-a dovedit benefică 
pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală. 

Încheiaţi cu prioritate o asigurare medicală! 
§ O asigurare medicală separată poate fi încheiată doar în România, înainte de 

plecare. 
§ În cazul nedorit în care aveţi nevoie de asistenţă medicală sau spitalizare şi nu 

dispuneţi de o asemenea asigurare, cheltuielile trebuie suportate de 
dumneavoastră.  

§ Dacă călătoriţi în spaţiul UE/SEE, vă recomandăm să vă procuraţi Cardul 
european de sănătate, pe care îl puteţi ridica de la casele judeţene de asigurări de 
sănătate. Acesta este valabil 6 luni de la momentul în care a fost eliberat. Pentru 
mai multe informaţii, vă puteţi adresa Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
(Biroul Relatii cu Asiguraţii, tel. 021 3026236, tel-verde: 0800 800 950) sau la 
adresele de internet : www.cnas.ro/ şi www.ceass.ro/. 

§ Asiguraţi-vă că în zona în care urmează să călătoriţi nu este nevoie să vă 
vaccinaţi. 

Evitaţi zonele cu potenţial de risc, pentru siguranţa dumneavoastră!  
§ Urmăriţi periodic site-ul MAE www.mae.ro, rubrica Alerte de călătorie.  
§ Dacă decideţi să mergeţi în zone cu potenţial de risc, vă recomandăm să 

contactaţi, în prealabil, cel mai apropiat oficiu consular. 
§ Analizaţi cu atenţie situaţia existentă în ţara de destinaţie. 
§ Atenţionăm cetăţenii români care ignoră avertismentele MAE şi se deplasează în 

zone de risc, că îşi asumă propria răspundere şi vor suporta consecinţele unor 
astfel de călătorii.  
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Atunci când vă aflaţi în străinătate: 
  

Nu uitaţi! 
§ Respectaţi tradiţiile şi obiceiurile locale. Unele comportamente sociale pot intra sub 

incidenţa legii penale a ţării respective. 
§ Sunteţi responsabili pentru orice încălcare a legilor locale, chiar dacă nu le 

cunoaşteţi! 
§ Nu consumaţi droguri sau substanţe interzise! Riscaţi pedepse drastice!  
§ Respectaţi mediul înconjurător.  
§ Indiferent de zona de destinaţie, păstraţi documentele şi valorile personale, biletele 

de călătorie şi banii sau cărţile de credit în locuri sigure şi nu le expuneţi în mod 
vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini. 

§ Aveţi grijă unde fumaţi – în numeroase ţări se poate fuma doar în spaţii special 
amenajate. În caz contrar, există riscul să primiţi amendă. 

§ Anunţaţi urgent poliţia locală în cazul în care sunteţi victima unor incidente nedorite 
(furt, accident). Autorităţile locale sunt singurele abilitate să ia măsuri în astfel de 
situaţii. Cereţi întotdeauna o dovadă/constatare a poliţiei locale privind evenimentul 
căruia i-aţi căzut victimă (furt, accident, agresiune etc.). Puteţi cere asistenţă 
consulară celui mai apropiat oficiu consular românesc. 

 
Cum vă pot ajuta oficiile consulare româneşti! 

§ Vă pot elibera un titlu de călătorie în cazul pierderii, furtului ori deteriorării actelor 
de identitate, pentru a vă putea întoarce în ţară. 

§ Vă pot recomanda diferiţi prestatori de servicii pentru depăşirea unor situaţii 
dificile în care v-aţi putea afla la un moment dat (avocaţi, translatori, unităţi 
medicale). 

§ Pot lua legătura cu familia dumneavoastră în cazul în care solicitaţi acest lucru. 
§ Vă pot asista în relaţia cu autorităţile locale, în cazul în care acest lucru este 

necesar şi pot interveni pentru acordarea ajutorului necesar (în caz de accident, 
deces, arest etc). 

§ Reţineţi! Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate nu 
vă pot asigura cazare, nu vă pot ajuta cu bani în cazul în care aţi fost victima unui 
furt şi nici nu pot să vă scape de consecinţele legii din ţara respectivă, în cazul în 
care nu respectaţi legislaţia locală .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Doriţi să călătoriţi cu maşina în străinătate? 
Permisul de conducere 

§ Verificaţi dacă permisul de conducere românesc este recunoscut atât în ţara de 
destinaţie, cât şi în ţările pe care le tranzitaţi!  

§ Există ţări în care permisul de conducere românesc nu este valabil sau este 
valabil împreună cu o traducere legalizată. 

§ Permisul de conducere românesc este valabil oriunde în ţările Uniunii Europene. 
Pe lângă acesta, este nevoie să aveţi cu dumneavoastră certificatul de 
înmatriculare al maşinii. Mai multe informaţii privind posibilitatea de folosi permisul 
de conducere în străinătate aflaţi de pe site-ul MAE, la rubrica „Condiţii de 
călătorie”.  

Starea autoturismului 
§ Înainte de a pleca cu autoturismul personal, încheiaţi o asigurare auto! În ceea ce 

priveşte călătoriile în UE, Cartea verde nu este obligatorie, dar serveşte drept 
dovadă de asigurare recunoscută la nivel internaţional. 

§ Aveţi grijă să vă echipaţi maşina pentru a putea face faţă condiţiilor de iarnă.De 
altfel, în unele ţări folosirea cauciucurilor de iarnă este obligatorie (Finlanda, 
Elveţia, Bulgaria), iar în caz contrar puteţi fi amendaţi. 

Poliţa de asigurare 
§ Poliţa de asigurare a autovehiculului, pe timpul călătoriei în UE asigură acoperirea 

minimă cerută de lege.  
§ Verificaţi, prin asiguratorul dumneavoastră, dacă poliţa acoperă şi eventualele 

prevederi suplimentare ale legislaţiei ţări respective, pentru a nu fi nevoiţi să le 
suportaţi personal. 

Aparatele de detectare a radarelor şi dispozitivele antiradar 
§ Reţineţi că în majoritatea ţărilor europene este interzisă folosirea aparatelor de 

detectare a radarelor şi a aparatelor antiradar. Amenzile aplicabile sunt 
consistente şi vă pot afecta serios bugetul de vacanţă. Acestea pot ajunge până la 
2.000 euro (Grecia) sau chiar 4000 euro şi confiscarea aparatului (Austria). 

Nu uitaţi!  
§ Aveţi grijă să achiziţionaţi vignetele necesare pentru a putea rula pe drumurile 

publice sau autostrăzi. 
§ Respectaţi regulile de circulaţie, inclusiv prevederile referitoare la obligativitatea 

purtării centurii de siguranţă, a neutilizării telefonului mobil în timp ce conduceţi 
sau limitele de viteză!  

§ Circulaţia auto se efectuează pe partea stângă în Cipru, Irlanda, Malta şi Regatul 
Unit.   

§ În cele mai multe ţări membre UE amenzile pentru nerespectarea regulilor de 
circulaţie sunt consistente, iar în unele dintre acestea este obligatoriu ca plata să 
se facă pe loc, de aceea e bine să dispuneţi de sume de bani în numerar. În caz 
contrar, vă pot fi reţinute plăcuţele de înmatriculare (Grecia, Austria), actele de 
identitate (Slovenia, Croaţia) sau chiar maşina (Italia) până la plata amenzii. 

§ Nu conduceţi autoturisme sub influenţa alcoolului. Există ţări în care riscaţi 
pedeapsa cu închisoarea.  

§ Încuiaţi mereu autoturismele şi asiguraţi-le cu sisteme de alarmă.  
§ Atunci când plecaţi la drum cu un autovehicul, vă recomandăm să faceţi 

popasurile periodice pentru odihnă şi să nu măriţi viteza încercând să câştigaţi 
timp pentru a ajunge la destinaţie.  



§ În cazul producerii unui accident rutier recomandăm cetăţenilor români implicaţi să 
contacteze misiunea diplomatică şi oficiile consulare ale României, pentru a 
solicita asistenţă consulară. Vă recomandăm să nu părăsiţi locul accidentului şi să 
colaboraţi cu autorităţile locale.  

§ Atragem atenţia asupra faptului că Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile sale 
diplomatice şi oficiile consulare nu poate acorda ajutor financiar pentru transportul 
în ţară al autovehiculelor avariate. 

§ Precizăm că misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României nu pot 
interveni pe lângă autorităţile locale din ţările respective pentru obţinerea 
documentelor reţinute din cauza încălcării legii rutiere de către cetăţenii români. 

 

 
 

Destinaţia dumneavoastră este o ţară din Uniunea Europeană? 
Nu uitaţi!  

§ Pentru a intra într-una din ţările UE aveţi nevoie de paşaport sau cartea de 
identitate valabile cel puţin 6 luni de la data intrării pe teritoriul respectiv. 

§ Cetăţenii români sunt cetăţeni europeni şi nu au nevoie de viză de intrare în ţările 
Uniunii Europene pentru călătoriile în scop turistic. 

§ Sumele mai mari de 10. 000 de euro se declară obligatoriu la autorităţile de 
frontieră atunci când călătoriţi în Uniunea Europeană. 

§ Limitele cantitative care pot fi introduse în ţările UE pentru anumite produse sunt: 
200 bucăţi ţigări; 1 litru băuturi alcoolice; 50 g parfumuri. 

§ Drogurile de orice tip şi substanţele dopante sunt interzise. Turiştii pot avea 
asupra lor medicamente pentru uzul strict personal.  

§ Permisul de conducere românesc este recunoscut. 
§ Utilizaţi în permanenţă centura de siguranţă, în caz contrar riscaţi să primiţi 

amendă. 
§ Nu folosiţi telefonul mobil atunci când conduceţi maşina! Puteţi să primiţi amendă 

sau să vă fie confiscat permisul de conducere.  
§ Nu circulaţi cu autoturismul 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. Nu părăsiţi locul accidentului până când nu vine poliţia! 
§ În cazul în care doriţi să închiriaţi un autoturism, vi se va cere paşaportul. Nu lăsaţi 

paşaportul în original!  
§ Nu depăşiţi limitele de viteză. Riscaţi amenzi usturătoare. 
§ Parcaţi în zonele special amenajate, pentru a nu risca ridicarea autoturismului de 

către autorităţile locale. 
§ Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate 

personală.  
§ În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.  
§ În cazul în care doriţi să călătoriţi cu animalul dumneavoastră de companie, ţineţi 

cont că pentru spaţiul UE aveţi nevoie de paşaport european special pentru 
animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar 
şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică. Animalul trebuie 
identificat printr-un microcip electronic. Până în iulie 2011, se acceptă şi un tatuaj 
lizibil. Verificaţi dacă rasa animalului dumneavoastră de companie nu este 
interzisă în ţara de destinaţie. Detalii pe www.mae.ro- „Condiţii de călătorie”. 

§ Număr de urgenţă general valabil în UE: 112  

http://www.mae.ro-/


 
 
 

Informaţii utile pentru călătoriile în: 
 
Austria: 

§ Dacă aveţi în vedere să vă deplasaţi în landurile Tirol şi Kärntner informaţi-vă din 
timp referitor la starea vremii şi a drumurilor (căderile masive de zăpadă conduc la 
impunerea unor restricţii de circulaţie care merg până la închiderea drumurilor 
pentru circulaţia publică); 

§ În staţiunile de schi plasate la graniţă (cu Elveţia, Italia) este necesar să vă 
informaţi despre reglementările privind achiziţionarea şi introducerea mărfurilor 
dintr-o ţară în alta (un preţ avantajos în Elveţia nu înseamnă şi scutirea de taxe 
vamale la intrarea pe teritoriul austriac). 

§ Informaţii despre starea pârtiilor şi sezonul avalanşelor pot fi obţinute accesând 
pagina web: www.avalanches.org. 

§ 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. 

§ 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. Depăşirea limitelor de viteză, conform ultimelor 
reglementări, se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 70 şi 730 euro şi 
suspendarea permisului de conducere. 

§ În Austria este obligatoriu să circulaţi cu  farurile aprinse, în timpul deplasării. 
§ Atenţie! În perioada 1 noiembrie – 15 aprilie este obligatoriu ca autoturismele să 

fie dotate cu cauciucuri de iarnă. 
§ Folosirea aparatelor antiradar este interzisă în Austria. Folosirea dispozitivelor de 

detectare a aparatelor radar constituie contravenţie, iar sancţiunea prevăzută 
constă în amendă (până la 4 000 euro) şi confiscarea aparatului. De asemenea, 
există posibilitatea reţinerii temporare a autoturismului. 

Republica Bulgaria: 
§ 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. 
§ Poliţia locală suspendă cu mare uşurinţă permisele de conducere. Vă 

recomandăm să conduceţi prudent. 
§ În cazul în care vă este reţinut permisul, aveţi obligaţia însoţirii ofiţerului de poliţie 

la secţie unde se achită contravaloarea amenzii şi se ia la cunoştinţă despre 
condiţiile în care permisul vă va reveni în posesie. Precizăm că procedura prevede 
ca permisul să fie transmis Ambasadei României la Sofia, numai după expirarea 
perioadei de suspendare şi plata amenzii contravenţionale.  

§ Atenţie! Poliţia locală are obligaţia asigurării unui translator de limbă română sau 
de largă circulaţie, pentru a uşura comunicarea.  

§ În cazul în care consideraţi că sunteţi victima unui abuz al poliţiei, puteţi contesta 
procesul verbal de contravenţie, în termen de 7 zile lucrătoare”.  

§ Rata furturilor auto este ridicată, ca atare vă recomandăm asigurarea 
automobilului. 

§ Toate reglementările privind circulaţia pe drumurile publice sunt similare cu cele 
româneşti în domeniu. Este obligatorie folosirea centurii de siguranţă şi este 
interzisă utilizarea telefoanelor mobile de către şofer, în timpul deplasării cu 
autoturismul. 

http://www.avalanches.org/


§ Evitaţi călătoriile şi staţionarea pe drumurile publice din Bulgaria pe timpul nopţii 
(risc crescut de a fi victime ale jafurilor). 

§ Nu este permisă folosirea aparatelor sau dispozitivelor antiradar sau detectoare 
de radar; folosirea acestora constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă.  

Republica Cipru: 
§ Punctele legale de intrare în Republica Cipru sunt: aeroporturile internaţionale 

Larnaca si Pafos, precum şi porturile Limassol, Larnaca, Latsi şi Pafos, situate în 
zona aflată sub controlul efectiv al autorităţilor guvernamentale ale Republicii 
Cipru. 

§ În ce priveşte trecerea cu feribotul, aceasta se poate realiza din porturile greceşti, 
către unul din porturile legale din Cipru menţionate mai sus.  

§ 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.  

§ 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.  

§ Permisul de conducere românesc este recunoscut timp de 30 de zile de la 
intrare, pentru turişti. 

§ Atenţie! În Cipru circulaţia auto se efectuează pe partea stângă a drumului. 
§ 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.  

§ Nu depăşiţi limitele de viteză! Riscaţi închisoare de până la 1 an sau amendă 
până la 1.000 de lire cipriote, în funcţie de decizia instanţei.  

§ Pe drumurile publice folosirea centurii de siguranţă este obligatorie.  
§ Este interzisă folosirea aparatelor antiradar. Aceasta constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu amendă de minim 854 euro sau cu privarea de libertate, în 
funcţie de decizia judecătorului.  

§ 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  

Republica Cehă : 
§ Viteza maximă admisă este 50km/h în localităţi, 90km/h pe şosele naţionale şi 

130km/h pe autostradă.  
§ Depăşirea limitelor de viteză poate atrage aplicarea unor amenzi de până la 

500 de euro şi suspendarea permisului de conducere. 
§ La intrarea în Cehia este obligatorie cumpărarea vignetei. 
§ Este interzisă utilizarea aparatelor antiradar. Utilizarea lor constituie contravenţie 

şi se penalizează cu amendă de 2 000 coroane cehe, care reprezintă echivalentul 
a aproximativ 85 Euro.  

§ Este obligatoriu să circulaţi cu autoturismul în timpul zilei folosind faza scurtă a 
farurilor. 

 
Republica Franceză: 

§ Limitele de viteză: 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. 

§ Purtarea centurii de siguranţă este obligatorie. 
§ Folosirea telefonului mobil la volan este interzisă.  

http://www.cyprustourism.org/


§ Se pedepseşte conducerea sub influenta alcoolului cu 2 ani de închisoare si 4500 
de euro amenda în situaţia unei alcoolemii în sânge egala sau superioara cu 0,80 
grame/litru sau 0,40 miligrame/litru în aerul respirat sau a substanţelor clasificate 
ca droguri uşoare (aceeaşi pedeapsă care poate ajunge la 3 ani de închisoare şi 
9000 de euro amendă dacă s-au consumat şi băuturi alcoolice). 

§ Este interzisă folosirea ori simpla deţinere a aparatelor de detectare a radarelor. 
Fapta constituie contravenţie şi se amendează cu 1.500 euro (750 euro dacă 
amenda este plătită pe loc). În caz de neplată a amenzii, autorităţile franceze 
competente reţin chiar autovehiculul. 

§ Parcarea în zone interzise se sancţionează cu amendă până la 375 de euro sau 
cu ridicarea maşinii. 

Republica Elenă (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.  

§ În cazul parcărilor în locuri interzise, riscaţi, pe lângă amendă, să vă fie confiscate 
plăcuţele de înmatriculare până la 20 de zile. 

§ Nu intraţi în Grecia cu detectoare radar sau aparatură anti-radar! Deţinerea sau 
utilizarea acestora este interzisă prin lege. În caz contrar, riscaţi 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 ). 

Republica Italiană: 
§ 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. 

§ 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. 

§ Parcarea este permisă numai în locuri rezervate, contra cost (în general taxa 
este de 1 euro/oră, iar tichetele se cumpără fie de la aparatele de taxare din 
parcare, fie de la centrele de difuzare a presei sau tutungerii). 

§ 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. 

§ 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. 

Malta: 
§ Circulaţia auto se efectuează pe partea stângă a drumului.  
§ Există puţine semne de circulaţie.  
§ Atenţie! Nu există o misiune diplomatică şi niciun oficiu consular de carieră ale 

României în Malta. În calitate de cetăţean al Uniunii Europene, puteţi solicita, în 
caz de necesitate, eliberarea unui titlu de călătorie în vederea întoarcerii în ţară, 
din partea misiunilor diplomatice ale ţărilor UE cu sediul în Malta.  

§ Misiunea diplomatică acreditată în Malta este Ambasada României în Italia 
(Roma).  

 
Spania: 

§ În Spania, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Starea 
generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.  

§ Pe teritoriul Spaniei sunt interzise deţinerea şi utilizarea dispozitivelor de 
detectare a radarelor, precum şi a aparatelor antiradar. Acestea reprezintă 
infracţiune şi se pedepsesc cu aplicarea unei amenzi şi a punctelor de penalizare. 

§ 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.  

§ Atenţie! Nu depăşiţi limita de viteză legală! Depăşirea limitelor de viteză poate 
atrage aplicarea unor amenzi de până la 1.500 euro şi suspendarea permisului de 
conducere.  

§ Începând cu data de 1 iulie 2006, conform noilor reglementări rutiere, depăşirea 
cu peste 40 km/oră a limitelor de viteză constituie infracţiune, iar depăşirea 
vitezei cu mai puţin de 40 km/oră se pedepseşte cu amendă de până la 1.500 
euro. Din 2007, s-a introdus un sistem pe puncte de sancţionare a încălcării 
normelor de circulaţie. 

§ Nu permiteţi deplasarea copiilor minori în Spania, dacă nu sunt însoţiţi de un adult 
responsabil pentru grija minorului. Atenţie! Legislaţia Spaniei este foarte severă în 
ceea ce priveşte regimul minorilor. Copiii minori (sub 18 ani) găsiţi neînsoţiţi de 
autorităţile spaniole pot fi luaţi imediat în custodia serviciilor sociale şi nu pot fi 
încredinţaţi părinţilor sau tutorilor legali decât în baza unei hotărâri judecătoreşti 
emisă de instanţa spaniolă competentă.  

Republica Slovacă: 
§ 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). Neutilizarea luminilor pe timp de zi se 
pedepseşte cu amendă începând cu 60 de euro. 

§ 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). Lipsa vignetei se pedepseşte cu amendă până la de 10 ori 
contravaloarea vignetei maxime. 

§ 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 variază de la 50 euro la 650 euro. Pentru 
neacordarea priorităţii – amenda este începând de la 60 euro; depăşirea într-o 
zonă interzisă - începând cu 60 euro; neutilizarea centurii de siguranţă – 60 
euro; parcarea într-un loc nepermis - începând cu 60 euro.  

§ Atenţie! Respectaţi şi limitele minime de viteză: pe autostrăzi – 80 km/oră; în 
zonele de autostradă din localităţi – 65 km/oră. 

Republica Slovenia: 
§ Riscul avalanşelor în zona muntoasă este ridicat - dacă aveţi în vedere să 

parcurgeţi trasee montane, consultaţi echipele de salvamontişti din staţiunea în 
care vă aflaţi, echipaţi-vă adecvat, anunţaţi şi respectaţi în detaliu traseul pe care-l 
aveţi în vedere. 

§ Este interzisă oprirea autoturismului pe banda de urgenţă.  
§ Atenţie! În cazul în care primiţi o amendă şi nu dispuneţi de suma necesară, 

autorităţile competente slovene (poliţia si / sau compania slovenă care 
administrează autostrăzile - DARS) au dreptul să vă reţină actele până la plata 
amenzii.  

§ Pentru a putea circula cu autoturismul trebuie să plătiţi contravaloarea vignetei. 
§  Limitele de viteză admise: în localităţi - 60 km/oră; în afara localităţilor - 90 

km/oră; autostrăzi - 130 km/oră.  
§ Depăşirea limitelor de viteză poate atrage aplicarea unor amenzi între 300 şi 1000 

de euro şi suspendarea permisului de conducere.   
§ Nu folosiţi aparate radar şi anti-radar! Riscaţi o amendă cuprinsă între 400 euro şi 

800 euro pentru persoanele fizice.  
 
Republica Ungară: 

§ Taxa de autostradă se plăteşte pentru toate autostrăzile M0, M1, M3, M5, M6 şi 
M7 – prin achiziţionarea înaintea intrării pe autostradă de la orice staţie de 
benzină a vinietei pentru categoria de vehicul şi perioada corespunzătoare. 

§ Amenzile contravenţionale se pot achita numai la unităţile poştale din Ungaria şi 
numai pe baza cecului primit cu ocazia constatării şi aplicării sancţiunii de către 
poliţia rutieră.  

§ Vă recomandăm să achitaţi amenzile imediat ce le-aţi primit, în caz contrar 
autorităţile ungare recurg la suspendarea dreptului de intrare pe teritoriul Ungariei. 

§ Nu este permisă folosirea aparatelor anti-radar. 
§ Atragem atenţia că pe autostrăzile M1, M5 şi M7, precum şi pe drumul naţional 4 

sunt în creştere numărul accidentelor soldate cu victime. 
 

 
Doriţi să călătoriţi de Sărbători în Confederaţia Elveţiană? 

 
§ Intrarea în Elveţia este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate valabile cel 

puţin 6 luni de la data intrării pe teritoriul acestei ţări. 
§ Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Elveţia în cazul călătoriilor 

turistice. 
§ Atenţie! Legislaţia elveţiană privind regimul străinilor prevede sancţiuni în cazul 

nerespectării condiţiilor de intrare şi şedere pe teritoriul elveţian. 
§ Elveţia nu este membră a Uniunii Europene, dar regulamentul vamal elveţian 

conţine reglementări similare cu cele ale statelor membre ale UE.  
§ La intrarea în Elveţia, autorităţile de frontieră pot verifica scopul călătoriei, 

documentele care justifică scopul declarat al călătoriei, precum şi documentele 
care au stat la baza obţinerii vizei (în cazul călătoriilor pentru care este 
necesară viza). 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 / 
invitaţiei de participare la seminar, congres etc.  

• 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.  

§ Puteţi fi controlat la frontieră, fiind posibilă chiar verificarea stării tehnice a 
autovehiculelor care intră pe teritoriul elveţian. 

§ Permisul de conducere românesc este recunoscut. 
§ 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.  
§ Vitezele maxime admise sunt următoarele: 30 - 50 km/h în localităţi; 80 km/h pe 

drumurile principale şi 120 km/h pe autostrăzi. 
§ Atenţie! Pe teritoriul Elveţiei deţinerea, utilizarea şi comercializarea aparatelor 

de detectare a radarelor, precum şi a celor antiradar este total interzisă, 
constituind infracţiune si se pedepseşte conform legislaţiei fiecărui canton.  

  

 
 

Doriţi să vă petreceţi Sărbătorile în ţări exotice? 
 
Nu uitaţi! 

§ Vă recomandăm să vă informaţi în prealabil asupra situaţiei medicale din ţara pe 
care doriţi să o vizitaţi! Pentru informaţii cu privire la tipurile de vaccinuri care 
trebuie efectuate, vă recomandăm să accesaţi pagina web a Centrului pentru 
Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile (http://www.cpcbt.ispb.ro/). 

§ Este preferabil ca vacanţa să fie planificată şi organizată prin programele 
agenţiilor de turism.  

§ Atragem atenţia asupra faptului că turiştii care preferă aceste destinaţii sunt 
deseori atraşi în traficul ilicit de droguri. Concret, vi se poate cere să transportaţi 
diferite bagaje în aceste ţări, bagaje care în majoritatea cazurilor conţin droguri. 
Oricât de simplă şi fără riscuri poate părea onorarea acestor propuneri, refuzaţi-le 
ferm! Autorităţile locale fac eforturi deosebite pentru combaterea acestui fenomen, 
iar traficul de droguri (chiar involuntar) se pedepseşte cu închisoarea. 

§ Regimul de vize pentru cetăţenii români care doresc să călătorească în aceste 
ţări diferă de la ţară la ţară, de aceea este bine să vă informaţi în prealabil. Când 
vă planificaţi călătoria, aveţi în vedere că, în funcţie de traseul ales, puteţi avea 
nevoie de viză de tranzit pentru ţările în care veţi face escale (cum ar fi SUA, spre 
exemplu). 

§ Evitaţi să consumaţi alimente sau băuturi oferite de vânzătorii ambulanţi; căutaţi 
să consumaţi numai apă îmbuteliată! 

§ Evitaţi plimbările după căderea serii în zone îndepărtate de hotelul 
dumneavoastră. 

§ Informaţi-vă asupra numărului de urgenţă apelabil în fiecare ţară în cazul unor 
incidente grave (accidente, tâlhării) care necesită intervenţia imediată a 
autorităţilor locale. 

§ În caz de nevoie, sesizaţi oficiul diplomatic românesc cel mai apropiat, care poate 

http://www.cpcbt.ispb.ro/


acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege. 
 
Republica Dominicană 

§ Cetăţenii români pot intra şi rămâne în Republica Dominicană în scop turistic, 
pentru o perioadă de până la 90 de zile, fără a obţine în prealabil o viză de intrare, 
dar având obligaţia de a obţine un card turistic. 

§ Cardul turistic poate fi obţinut la consulatele dominicane sau direct pe aeroport, 
la sosirea în Republica Dominicană, la preţul de 10 USD. Unii operatori turistici 
includ costul cardului turistic în ofertele lor turistice. 

§ Atenţie! La planificarea călătoriei se va avea în vedere obligativitatea obţinerii 
vizei de tranzit pentru SUA. 

§ Pentru informaţii suplimentare privind intrarea în Republica Dominicană se 
poate contacta oficiul consular al acestei ţări la Praga: 

Ambasada Rep. Dominicane la Praga 
Cancelaria: Nad Strakovkou 2291/9, Praha 6 – Dejvice     160 00 
E-mail: consuladodominicanoprg@gmail.com 
Tel: 00420.241.409.939  
§ Ţineţi cont de faptul că România nu deţine misiune diplomatică sau oficiu 

consular de carieră în Republica Dominicană. În calitate de cetăţean al UE, 
puteţi solicita, în caz de necesitate, eliberarea unui titlu de călătorie în vederea 
întoarcerii în ţară, din partea misiunilor diplomatice ale ţărilor UE cu sediul în 
Republica Dominicană.  

§ Există un consulat onorific - Consulatul Onorific al României din Santo Domingo 
- 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.  

§ Ambasada României din Venezuela este acreditată şi în Republica 
Dominicană. 

§ Atenţie! Puteţi fi controlaţi la frontieră! Vă recomandăm să deţineţi paşaport cu 
valabilitate minimă de încă 6 luni de la data ieşirii din Republica Dominicană; să 
deţineţi bilet de călătorie pentru reîntoarcerea în România sau în ţara în care 
domiciliaţi; să puteţi demonstra că aveţi cazarea achitată anticipat sau că deţineţi 
resurse financiare suficiente pentru perioada şederii şi să deţineţi asigurare 
medicală valabilă pe întreaga perioadă a şederii în Republica Dominicană.   

§ Există restricţii vamale ferme: pe lângă bagajele personale, turiştii pot introduce 
maxim 2 litri de băuturi alcoolice, cadouri în valoare de cel mult 1.000 dolari SUA, 
iar armele de foc şi drogurile sunt interzise. În cazul încălcării acestor reguli, 
pedepsele sunt consistente (amenda de până la 250.000 dolari SUA, inclusiv 
închisoare). 

§ Păstraţi cuponul primit după îndeplinirea formalităţilor de intrare în ţară. Vă va fi 
necesar la plecare, când trebuie să plătiţi taxa de sejur. 

§ La plecarea din Republica Dominicană 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. 

§ Vă sfătuim să manifestaţi atenţie sporită în special la deplasările în zonele: 
Santo Domingo, Boca Chica, Samana şi Puerto Plata, unde se înregistrează un 
nivel al criminalităţii mai ridicat. 

§ Vă recomandăm ca pe perioada serii să evitaţi locurile izolate şi plimbările pe 
jos.  

§ În regiunile cu păduri umede există pericolul contaminării cu malarie sau febră 
dengue (prin înţepături de ţânţari). 

§ Schimbul valutar în moneda locală se poate face la aeroport sau bancă. Nu este 
însă posibil schimbul din moneda naţională în valută forte.  

mailto:consuladodominicanoprg@gmail.com


§ 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  
§ Nu este recomandat să mâncaţi sau să beţi produse oferite de vânzătorii 

ambulanţi. 
§ Vă recomandăm să consumaţi doar lichide îmbuteliate. 
§ Număr de urgenţă: 911. 

Republica Cuba 
§ Dacă aveţi în vedere să vă petreceţi vacanţa în Cuba trebuie să obţineţi o viză de 

intrare (care se poate obţine numai de la misiunile diplomatice cubaneze în 
străinătate). 

§ Nu există posibilitatea obţinerii vizei la frontieră. 
§ Vizele se emit pentru o perioadă de maximum 30 de zile. 
§ Pentru introducerea unui telefon GPS aveţi nevoie de o aprobare specială a 

Ministerului Comunicaţiilor.  
§ Sunt frecvente înşelăciunile, furturile (uneori cu violenţă), consumul şi traficul de 

droguri. 
§ Atenţie! În Cuba nu sunt recunoscute decât asigurările medicale incluse în 

pachetul turistic. 
§ Vă recomandăm să schimbaţi valuta în moneda locală doar la casele de schimb. 

Utilizarea cardurilor de credit este relativ redusă.  
§ Se acceptă Visa sau Master Card emise de bănci străine care nu sunt filiale nord 

americane. În unele cazuri, pentru plata unor servicii prin card se percepe o taxa 
de 10 % din valoarea sumei cheltuite.  

§ Valoarea bunurilor care pot fi scoase din ţară la plecare (inclusiv articolele 
personale) nu poate depăşi 1.000 dolari.  

§ Obiectele de artă achiziţionate în Cuba pot fi scoase cu aprobarea prealabilă a 
autorităţilor locale în domeniu. 

§ Permisul de conducere românesc sau internaţional este recunoscut dacă este 
emis cu cel puţin un an înainte de intrarea în Cuba. Posesorul permisului trebuie 
să fie în vârstă de cel puţin 21 de ani.  

§ Viteza este limitată la 60 km/h în localităţi; 80 km/h în afara localităţilor şi 100 km/h 
pe autostradă.  

§ Nu există locuri de parcare special amenajate, decât în zone limitate. Este 
obligatorie folosirea centurii de siguranţă. 

§ Dacă sunteţi implicat în incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită 
intervenţia imediată a autorităţilor cubaneze, trebuie apelat următorul număr de 
urgenţă: 106 (Poliţia Naţională Revoluţionară). 

Republica Federativă Brazilia 
§ Pentru a călători în Brazilia în scop turistic nu aveţi nevoie de viză. 
§ Vă sfătuim să folosiţi taxiuri recomandate de firmele de turism ori de la hotelul în 

care sunteţi cazat şi să evitaţi să călătoriţi noaptea. 
§ Permisul românesc de conducere este recunoscut. 
§ Sistemul de circulaţie auto este similar celui european, circulaţia desfăşurându-se 

pe partea dreaptă a drumului. 
§ Limitele de viteză: maxim 100 Km/oră, marcat corespunzător prin indicatoare 

(sistem de radar electronic). 
§ Centura de siguranţă este obligatorie.  
§ Starea drumurilor naţionale este precară, autostrăzile sunt de bună calitate. 
§ Cărţile de credit internaţionale sunt recunoscute. Vă recomandăm, însă, ca plata 

serviciilor şi cumpărăturilor să se facă în numerar, în moneda locală.  
§ Numere utile pentru cazuri de urgenţă: poliţia federală: 1536; poliţia rutieră: 

1527; salvare: 192; pompieri: 193; informaţii: 102; spital militar: 3234-1865; 3362-
4275. 



Statele Unite Mexicane 
§ Pentru a călători în Mexic nu aveţi nevoie de viză pentru o perioadă de maximum 

180 de zile , în funcţie de decizia autorităţilor de frontieră mexicane. 
§ 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 la frontieră. 
§ Permisul de conducere românesc este recunoscut. 
§ 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. 

§ (Acapulco), Quintana Roo (Cancun şi celelalte staţiuni) şi capitala, Ciudad de 
Mexico Utilizarea cardurilor de credit/debit este destul de răspândită. 

§ Vă sfătuim să folosiţi taxiuri recomandate de firmele de turism ori de la hotelul în 
care sunteţi cazat şi să evitaţi să călătoriţi noaptea. 

§ Atenţie! Mexic este una dintre ţările în care au fost înregistrate primele cazuri de 
îmbolnăviri cu virusul AH1N1. MAE a emis o alertă de călătorie în acest sens. Vă 
sfătuim să consultaţi pagina de interne www.mae.ro- rubrica „Alerte de călătorie”.  

 
 
Doriţi să petreceţi sărbătorile în Turcia, Egipt, Tunisia?  
 
 
 
Nu uitaţi! 

§ Pentru călătoriile în ţările arabe, atragem atenţia asupra necesităţii respectării 
religiei şi obiceiurilor locale. În cazuri extreme (comportament care sfidează 
flagrant aceste obiceiuri), măsurile luate de autorităţi pot ajunge inclusiv până la 
pedeapsa cu închisoarea. 

§ Vă recomandăm să cereţi acceptul localnicilor înainte de a-i fotografia.  
Republica Arabă Egipt 

§ Pentru a călători în Egipt aveţi nevoie de viză. 
§ 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. Compania de aviaţie poate refuza îmbarcarea în 
cazul în care nu deţineţi deja viza în paşaport sau dacă nu aveţi documentele 
justificative ale călătoriei (voucher, mijloace financiare, asigurare medicală). 

§ 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. Se 
interzice intrarea sau ieşirea străinilor 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.  

http://www.mae.ro-/


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

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

§ Nu părăsiţi grupul în care vă aflaţi, mai ales dacă nu cunoaşteţi limba engleză şi 
nu vă aventuraţi în zone neincluse în traseul prestabilit.  

§ Persoanele care fac parte din grupuri turistice nu trebuie să se despartă de grup. 
Urmaţi sfaturile conducătorului grupului şi ale forţelor de ordine. Vă recomandăm 
folosirea traseelor turistice a căror securitate este asigurată de poliţia turistică.  

§ Autorităţile egiptene acceptă conducerea unui autoturism în baza permisului de 
conducere românesc, în primele trei luni de la data intrării în Egipt. După 
această perioadă este necesară obţinerea unui permis egiptean.  

§ 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.  

§ În Egipt, zilele de vineri şi sâmbătă sunt zile nelucrătoare.  
§ Numere de urgenţă: numere de urgenţă: Poliţia rutieră-  4825033;  Poliţia 

turistică- 3906028; Pompierii- 7610257; Ambulanţa- 5615551  
Republica Tunisiană 

§ Cetăţenii români nu au nevoie de vize pentru călătorii turistice. Durata maximă de 
şedere este 90 de zile.  

§ Înainte de plecare vă recomandăm să contactaţi Ambasada Tunisiei la Bucureşti, 
situată în Str. Mihai Eminescu 50-54, etaj 4, ap. 10, sector 1, Telefon: 210.11.97;  
211.06.86; Fax: 210.11.14. 

§ Sumele de bani care depăşesc 3000 euro, respectiv 4000 USD trebuie declarate 
la intrarea în Tunisia. 

§ Este obligatorie completarea la intrarea în ţară a unui formular, în care se 
precizează scopul, durata, natura vizitei şi locul cazării. 

§ 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.  

§ Fiecare grup de turişti are desemnat un ghid al agenţiei, care poate oferi sprijinul 
necesar în acest scop. 

§ Permisul de conducere românesc este recunoscut în cazul turiştilor.  
§ Recomandăm declararea autovehiculelor la intrarea în Tunisia. În cazul furtului, 

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

§ Limitele de viteză sunt:  50, 60 km/oră în localitate, 90 km/h în afara localităţii, 
120 km/h pe autostrăzi.  

§ Utilizarea centurii de siguranţă este obligatorie.  
§ Parcarea se poate face numai în locurile special amenajate, în caz contrar, 

autoturismele pot fi ridicate de poliţie. 
§ Numere de urgenţă: Poliţie 197; Pompieri 198; SOS Remorcare (71) 801-211; 

(71) 891-000; Urgenţe medicale (71) 569-600; SOS Ambulanţa (71) 725-555; (71) 
599-900; Ambulanţă rapidă (71) 233-907. 

Republica Turcia 
§ Pentru a călători în Turcia aveţi nevoie de viză.  



§ Intrarea în Turcia este permisă numai cu paşaportul valabil cel puţin 6 luni de la 
data intrării pe teritoriul acestui stat.  

§ 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. 

§ Dacă veţi solicita viză de intrare la frontieră va trebui să prezentaţi documente 
justificative privind şederea în Turcia, asigurare medicală, dovada mijloacelor 
băneşti şi dovada cazării. 

§ Nu puteţi obţine viza turistică la frontiera maritimă. În cazul în care vă aflaţi în 
croazieră şi aceasta include escală sau debarcare pe teritoriul turc trebuie să 
obţineţi viza în prealabil, de la o misiune diplomatică turcă în străinătate. 

§ În cazul unui accident auto soldat cu un deces, toate persoanele implicate sunt 
arestate, până la stabilirea vinovăţiei de către autorităţile judiciare. 

§ Este recomandat ca atunci când achiziţionaţi un obiect de artă, să solicitaţi factura 
şi un certificat care să ateste că acel obiect poate fi exportat. În cazul în care 
comerciantul nu îl poate furniza, adresaţi-vă în acest sens celui mai apropiat 
muzeu. 

§ Permisul de conducere românesc este valabil în Turcia.  
§ Pentru autoturismele închiriate, trebuie să prezentaţi contractul de închiriere şi 

traducerea acestuia în limba turcă, legalizată şi apostilată. 
§ În Turcia, utilizarea şi deţinerea dispozitivelor de detectare a radarelor şi a 

aparatelor antiradar este interzisă şi este considerată infracţiune (amenda este 
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. 

§ Utilizarea dispozitivelor de detectare a radarelor şi a aparatelor antiradar este 
interzisă şi este considerată infracţiune, pedepsită cu amenzi cuprinse între 
2700 lire turceşti, cu achitarea imediată, sau 3600 lire turceşti cu achitarea la 
ieşirea din Turcia (echivalentul a circa 1500, respectiv 2000 Euro) şi 
confiscarea aparatului. 

§ Cetăţenii români care se află in Istanbul sunt sfătuiţi să ocolească pe cât 
posibil, în timpul nopţii, zonele Aksaray şi 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. 

§ Acordaţi 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. Vă 
recomandăm să evitaţi vizitarea obiectivelor religioase în timpul ritualului 
religios. 

§ 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.  

§ Numere de urgenţă: Poliţia circulaţie -155 ; Salvarea- 112; Pompierii- 110; Situaţii 
dificile (răpiri de persoane, trafic de fiinţe umane)- 157.  

 
 


