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Îndrumar de călătorie pentru Sărbătorile de iarnă 
 
 

 Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziţia cetăţenilor români care doresc să îşi 
petreacă vacanţa de iarnă în afara graniţelor României cea de-a treia ediţie a Ghidului de 
Sărbători.  
 
  Prin urmare, fie că plănuiţi să plecaţi în vacanţă cu autoturismul, cu trenul sau cu avionul, 
acest material conţine câteva sfaturi utile de care este bine să ţineţi cont pentru a avea o vacanţă 
liniştită. 
  În plus, prin acest Ghid de Sărbători, aveţi posibilitatea să consultaţi  informaţii de călătorie 
detaliate pentru câteva destinaţii turistice. 
  Pentru a evita situaţiile neplăcute care pot interveni pe parcursul călătoriei dumneavoastră, 
urmăriţi permanent previziunile meteo care pot influenţa orarul mijloacelor de transport. 
  Consultaţi periodic pagina de internet a MAE, rubrica Sfaturi de călătorie şi respectaţi cu 
stricteţe recomandările autorităţilor din ţara în care vă deplasaţi! 
 

Ministerul Afacerilor Externe vă urează călătorie plăcută şi Sărbători Fericite! 
 
 
 
 Precizăm că acest material conţine câteva din ţările 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.  
 
 Ţineţi cont de faptul că informaţiile prezentate în această rubrică au însă numai caracter informativ. Ele nu angajează 
răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei sau al şederii în străinătate. Fiecare cetăţean român 
trebuie să fie conştient de faptul că riscuri de securitate sau de altă natură sunt prezente oriunde în lume şi că trebuie să îşi asigure în 
mod individual măsurile de protecţie necesare. 
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SFATURI UTILE DE CĂLĂTORIE: 
 

• Consultaţi periodic site-ul Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro), rubrica “Sfaturi de 
Călătorie”! 

• Respectaţi regimul de şedere, limitele de valabilitate ale vizelor, după caz. În acest sens, 
verificaţi rubrica „Vize şi servicii consulare”! 

• Dacă este cazul, procuraţi-vă din timp viză de intrare în ţara în care doriţi să mergeţi în vacanţă!  
• Consultaţi Ghidul Servicii Consulare! Acest material conţine informaţii utile care vă pot ajuta să 

fiţi în siguranţă atunci când vă aflaţi în afara ţării şi să rezolvaţi o serie de situaţii nedorite şi 
neprevăzute care pot apărea pe parcursul călătoriei dumneavoastră! 

• Informaţi-vă asupra situaţiei de securitate din ţara de destinaţie!  În acest sens, verificaţi 
rubrica „Avertismente de călătorie”! Nu uitaţi! Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. 
Prin urmare nici o ţară nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări! 

 
ESTE PREFERABIL CA VACANŢA DUMNEAVOASTRĂ SĂ FIE PLANIFICATĂ ŞI ORGANIZATĂ PRIN 
INTERMEDIUL AGENŢIILOR DE TURISM LICENŢIATE!  

• Aveţi grijă ca documentele de călătorie să fie valabile şi în bună stare! 
• Este indicat să aveţi cu dumneavoastră, în afara unui document de călătorie valabil şi un act de 

identitate (preferabil cu fotografie – exemplu permisul de conducere)! 
• Evitaţi implicarea în demonstraţii sau manifestări de stradă în ţările vizitate! 
• Evitaţi deplasarea în zone periculoase! 
• Procuraţi-vă un ghid al ţării în care mergeţi! 
 

 RESPECTAŢI LEGISLAŢIA LOCALĂ!  
• Atenţie! Cetăţenii români aflaţi pe teritoriul altor state se supun jurisdicţiei acelor state şi sunt 

responsabili pentru orice încălcare a legilor sau regulilor locale.  
• Respectaţi tradiţiile şi obiceiurile locale. Unele comportamente sociale pot intra sub incidenţa legii 

penale a ţării respective! 
• Cereţi permisiunea localnicilor pentru a-i fotografia sau filma! 

 
 
 

http://www.mae.ro/
http://www.mae.ro/travel-conditions
http://www.mae.ro/travel-conditions
http://www.mae.ro/taxonomy/term/450/2
http://www.mae.ro/sites/default/files/2010_ghid-consular_v2.pdf
http://www.mae.ro/node/3110
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ASIGURAŢI-VĂ CĂ AVEŢI LA DUMNEAVOASTRĂ MIJLOACE FINANCIARE SUFICIENTE 
PENTRU ÎNTREŢINEREA PROPRIE ŞI A MEMBRILOR DE FAMILIE, DUPĂ CAZ!  

• 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 acest nivelul poate fi 
confiscată, recuperarea fiind extrem de dificilă! 

 
 ODATĂ AJUNS ÎN ŢARA DE DESTINAŢIE, ADRESAŢI-VĂ MISIUNILOR DIPLOMATICE/CONSULARE 
ALE ROMÂNIEI ŞI ANUNŢAŢI-VĂ PREZENŢA ÎN ZONĂ, COMUNICÂND ASTFEL PROPRIILE 
COORDONATELE PENTRU A PUTEA FI CONTACTAT ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ! 

• În cazul în care vă confruntaţi cu o situaţie deosebită, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 
României sunt pregătite să acorde, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la cerere sau din oficiu, 
atunci când situaţia o impune, consultanţă de specialitate şi asistenţă consulară! 

• Coordonatele misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale României în străinătate pot fi consultate pe 
pagina web a MAE (www.mae.ro) rubrica „Misiuni ale României”! 

 
 URMĂRIŢI INFORMAŢII METEO ŞI NU PLECAŢI LA DRUM DACĂ SE ANUNŢĂ NINSORI ABUNDENTE, 
ÎNTRUCÂT RISCAŢI SĂ RĂMÂNEŢI ÎNZĂPEZIŢI! 

În cazul unei călătorii cu avionul/trenul, pentru a evita situaţiile neprevăzute care pot interveni pe 
parcursul călătoriei dumneavoastră (condiţii meteo nefavorabile, etc..), contactaţi, în prealabil, compania 
aeriană/feroviară, pentru reconfirmarea orarului! 

• Nu vă angajaţi să transportaţi bagajele unor persoane necunoscute. Există riscul ca acestea să 
conţină produse interzise, iar dumneavoastră veţi suporta consecinţele legii! 

• Dacă călătoriţi cu avionul, informaţi-vă în legătură cu produsele pe care le puteţi lua în bagajul de 
mână! 

• Nu lăsaţi la cală obiecte valoroase (chei, telefoane mobile, acte, documente importante, bijuterii, 
obiecte fragile, aparat fotografiat/filmat, tablouri)! 

• În cazul călătoriei cu autobuzul/trenul, vă sfătuim să aveţi permanent grijă de bagajele 
dumneavoastră! 

• Consultaţi Ghidul de transport aerian - conţine informaţii utile cu privire la drepturile dumneavoastră 
în cazul în care călătoriţi cu avionul! 

 

http://www.mae.ro/
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/userfiles/file/pdf/brosuri/2009_12_23_Ghid_transport_aerian.pdf
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 ÎN CAZUL UNEI CĂLĂTORII CU AUTOTURISMUL, ECHIPAŢI-VĂ MAŞINA CORESPUNZĂTOR 
SEZONULUI RECE!  

• Atenţie! În unele ţări, folosirea cauciucurilor de iarnă este obligatorie! 

• Încheiaţi o asigurare auto care să acopere inclusiv eventualele accidente rutiere din străinătate! 

• Nu plecaţi la drum fără cartea de identitate a maşinii. În ţările UE aceasta trebuie prezentată 
împreună cu permisul de conducere!   

• Respectaţi regulile de circulaţie şi limitele de viteză legale, inclusiv prevederile referitoare la 
obligativitatea purtării centurii de siguranţă, a neutilizării telefonului mobil în timp ce conduceţi!  

• Aveţi grijă să achiziţionaţi vignetele necesare pentru a putea rula pe drumurile publice sau autostrăzi! 

• Verificaţi dacă permisul de conducere românesc este recunoscut atât în ţara de destinaţie, cât şi în 
ţările pe care le tranzitaţi! În anumite ţări aveţi nevoie de un permis de conducere internaţional! 

• Informaţi-vă asupra regulilor de circulaţie din ţara de destinaţie!  

• Asiguraţi-vă că deţinerea/folosirea dispozitivelor anti-radar şi de detectare radar nu sunt interzise în 
ţara în care vă deplasaţi şi nici în ţările de tranzit! 

• Reţineţi că în majoritatea ţărilor europene este interzisă folosirea aparatelor de detectare a radarelor 
şi a aparatelor antiradar. Amenzile aplicate sunt consistente şi vă pot afecta serios bugetul de 
vacanţă!  

• Circulaţia auto se efectuează pe partea stângă în unele state (Marea Britanie, Cipru, Thailanda, 
etc.)! 

• Nu conduceţi autoturismul sub influenţa alcoolului. Există ţări în care riscaţi pedeapsa cu 
închisoarea!  

• Atunci când plecaţi la drum cu autoturismul, vă recomandăm să faceţi opririle obligatorii pentru 
odihnă! În măsura posibilităţilor, evitaţi deplasările pe timp de noapte!  

• Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit 
şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini! 

 
 ÎN CAZUL PRODUCERII UNUI ACCIDENT RUTIER RECOMANDĂM CETĂŢENILOR ROMÂNI IMPLICAŢI 
SĂ CONTACTEZE AUTORITĂŢILE LOCALE DE POLIŢIE  

• Contactaţi cea mai apropiată misiune diplomatică/oficiu consular al României, pentru a solicita 
asistenţă consulară! 

• Nu părăsiţi locul accidentului şi colaboraţi cu autorităţile locale!  
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• Căutaţi să beneficiaţi de prezenţa şi de declaraţiile unor martori care să ajute la descrierea 

împrejurărilor în care s-a produs accidentul! 

• Solicitaţi autorităţilor de poliţie emiterea unui document constatator al accidentului! 

• Fiecare poliţă de asigurare emisă de o societate de asigurare autorizată din România are înscris pe 
ea un număr de telefon la care se răspunde în regim de permanenţă! 

• Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare! 
 

ÎNCHEIAŢI, ÎN PREALABIL, O ASIGURARE DE CĂLĂTORIE!  
O asigurare de călătorie include acoperirea costurilor medicale în caz de îmbolnăvire, accident sau deces. 
MAE recomandă ca aceste poliţe de asigurare să acopere întreaga durată a călătoriei, din ziua plecării din 
România până în ziua întoarcerii! 

• Verificaţi cu atenţie clauzele poliţei de asigurare încheiate! Luaţi cu dumneavoastră un număr de 
telefon al asiguratorului din România, precum şi coordonatele firmei de asigurări partenere din ţara 
de destinaţie! 

• Verificaţi dacă poliţa de asigurare acoperă şi sporturile pe care doriţi să le practicaţi pe perioada 
vacanţei (schi, scufundări, etc)!  

• Dacă călătoriţi în spaţiul UE/SEE  puteţi beneficia de serviciile medicale de urgenţă necesare în baza 
Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate!  

• Lăsaţi rudelor şi prietenilor dumneavoastră din ţară copii ale actelor de identitate şi ale poliţei de 
asigurare, precum şi date privind itinerariul şi modalităţi în care puteţi fi contactat în străinătate! 

• Verificaţi împreună cu medicul dumneavoastră ce vaccinuri trebuie să faceţi şi/sau ce alte măsuri 
sanitare sunt necesare pentru a nu întâmpina dificultăţi medicale în ţara de destinaţie sau în ţările de 
tranzit! 

• Pentru informaţii cu privire la tipurile de vaccinuri care trebuie efectuate, vă recomandăm să vă 
adresaţi Institutului Naţional de Sănătate Publică - Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al 

Bolilor Transmisibile! 

• Dacă urmaţi un tratament, luaţi cu dumneavoastră suficiente medicamente, în ambalajul original, 
precum şi reţeta prescrisă de medic! 

• Verificaţi dacă în ţara în care vă veţi deplasa sunt interzise anumite medicamente! 
 
 
 

 

http://www.mae.ro/node/1556
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ÎN CAZUL ÎN CARE VĂ AFLAŢI ÎN SPAŢIUL UNIUNII EUROPENE ŞI VĂ CONFRUNTAŢI CU O 
SITUAŢIE DE URGENŢĂ, SUNAŢI LA 112! 

• Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în 
care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă! 

 
ÎN CAZUL ÎN CARE CĂLĂTORIŢI ÎN STRĂINĂTATE ÎMPREUNĂ CU UN COPIL MINOR, VĂ 
RECOMANDĂM URMĂTOARELE: 

• Încheiaţi, înainte de efectuarea deplasării, o asigurare de călătorie pentru copil, care să includă 
acoperirea cheltuielilor medicale în caz de îmbolnăvire sau accident (inclusiv transportul în 
România)! 

• Informaţi-vă despre riscurile eventuale de boli transmisibile la copii, care pot fi prezente în ţara în 
care călătoriţi; consultaţi un medic înainte de efectuarea deplasării şi solicitaţi toate informaţiile 
privind măsurile de protecţie şi materialele medicale pe care le puteţi lua! 

• Nu lăsaţi copilul nesupravegheat în nicio situaţie, mai ales în aeroporturi sau în zone aglomerate 
(gări, autogări, pieţe, magazine)! 

• Nu lăsaţi copilul în compania unor persoane necunoscute! 
• Dacă copilul dumneavoastră dispare sau se rătăceşte, anunţaţi imediat autorităţile locale de poliţie şi 

ambasada/consulatul României! 
• Pentru mai multe informaţii despre condiţiile de călătorie în străinătate ale copiilor minori, 

recomandăm consultarea informaţiilor oferite de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 
Române (www.politiadefrontiera.ro)! 

 
ÎN CAZUL ÎN CARE DORIŢI SĂ CĂLĂTORIŢI CU ANIMALE DE COMPANIE, VĂ RECOMANDĂM SĂ VĂ 
INFORMAŢI ASUPRA DOCUMENTELOR DE CĂLĂTORIE NECESARE PENTRU ACESTEA! 
 
 
 
 
 
 

http://www.politiadefrontiera.ro/
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SFATURI UTILE DE CĂLĂTORIE PENTRU: 
 
AUSTRIA 
 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Austria. 
• Pentru a intra pe teritoriul Austriei aveţi nevoie de carte de identitate/paşaport. Paşaportul prezintă 

avantajul că este mai bine cunoscut de poliţia austriacă.  
• Dacă vă deplasaţi în landurile Tirol şi Kärntner, informaţi-vă din timp referitor la starea drumurilor 

(condiţiile meteo nefavorabile conduc deseori la impunerea unor restricţii de circulaţie). 
• În staţiunile de schi plasate la graniţa 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 de internet: 
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 sunt următoarele: 50 km/h în localităţi; 100 km/h pe şoselele rapide şi pe 
drumurile naţionale; 130 km/h pe autostrăzi. Există şi porţiuni drum 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 general, plata amenzilor trebuie achitată cash. 

• În Austria este obligatoriu să circulaţi cu  farurile aprinse, în timpul deplasării. 
• Atenţie! În fiecare an, 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. 

• Asiguraţi-vă că starea tehnică a autoturismului este foarte bună, orice defecţiune atrăgând contravenţii.  
• Conducătorii auto care nu sunt şi proprietarii autoturismului, trebuie să prezinte la controlul Poliţiei şi 

procura prin care fac dovada dreptului de folosinţă a mijlocului de transport în Austria. 

• În cazul accidentelor rutiere trebuie solicitată poliţa de asigurare a celuilalt participant la trafic implicat. 
 

http://www.avalanches.org/


. GHID DE CĂLĂTORIE PENTRU SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 2010 
 

 6

SĂ
R

B
Ă

T
O

R
I D

E
 IA

R
N
Ă

 
 

• Asistenţă tehnică auto: 120 (se acordă, contra cost, şi celor care nu sunt membrii ai clubului 
auto austriac). 

• În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor 
austriece, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:  122 – serviciul de urgenţe Pompieri, 133 - 
serviciul de urgenţe poliţie, 144 - serviciul de urgenţe salvare, 112 – numărul general de urgenţă.  
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SFATURI UTILE DE CĂLĂTORIE PENTRU: 
 
BULGARIA 
 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Bulgaria. 

• Taxa de drum se efectuează la intrarea pe teritoriul Bulgariei, existând un sistem similar vignetei 
româneşti. Vigneta se poate procura la punctul de trecere a frontierei sau de la oficiile poştale. 

• Poliţia locală suspendă cu uşurinţă permisele de conducere. Vă recomandăm să conduceţi prudent şi să 
respectaţi limitele de viteză admise (50 km/h în localităţi, 90 km/h în afara localităţilor, 120 km/h pe 
autostradă, dacă indicatoarele speciale nu indică altfel). 

• În cazul în care vă este reţinut permisul şi vi se aplică o amendă contravenţională, agentul de poliţie 
încheie un proces verbal de contravenţie, care trebuie semnat şi de contravenient. Precizăm că procedura 
de restituire a permisului prevede ca acesta să fie trimis la Ambasada României la Sofia, numai după 
expirarea perioadei de suspendare şi plata amenzii contravenţionale. Ambasada îl trimite la MAE, de 
unde ajunge la autoritatea care l-a eliberat,  de la care se poate recupera. 

• Amenzile se plătesc prin transfer bancar în contul precizat în procesul verbal, la oficiile poştale sau la 
autoritatea menţionată în procesul verbal. 

• În cazul în care consideraţi că sunteţi victima unui abuz al poliţiei, potrivit legii bulgare a circulaţiei pe 
drumurile publice  puteţi contesta procesul verbal de contravenţie, în termen de 7 zile. 

• Rata furturilor auto este ridicată, ca atare recomandăm asigurarea corespunzătoare a autoturismului. 

• Este obligatorie purtarea centurii de siguranţă. 

• Este interzisă utilizarea telefonului mobil la volan! 

• Folosirea în permanenţă a fazei scurte pe drumurile publice este obligatorie. 

• Atenţie! Este obligatorie echiparea cu cauciucuri de iarnă în sezonul rece şi dotarea autoturismului cu 
lanţuri antiderapante. 

• Evitaţi călătoriile şi staţionarea pe drumurile publice din Bulgaria pe timpul nopţii (risc crescut de a fi 
victime ale jafurilor). În cazul în care sunteţi victima unui jaf sau a unei tentative de jaf, sunaţi la 112. 

• În caz de accident rutier sunaţi la 112 sau la 166. 
• Nu este permisă folosirea aparatelor sau dispozitivelor antiradar; folosirea acestora constituie 

contravenţie şi se pedepseşte cu amendă. 
• Urmăriţi previziunile meteo şi nu plecaţi la drum dacă se anunţă ninsori abundente, întrucât riscaţi să 

rămâneţi înzăpeziţi. În cazul în care rămâneţi blocaţi, sunaţi la 112 şi comunicaţi coordonatele locului în 
care vă aflaţi.  Va fi alertat serviciul de protecţie civilă pentru a vă acorda sprijinul necesar.  
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SFATURI UTILE DE CĂLĂTORIE PENTRU: 
 
CIPRU 
 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în 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.  

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

• Permisul de conducere românesc este recunoscut în Republica Cipru fără a fi obligatorie preschimbarea 
acestuia. Este recomandat să aveţi la dumneavoastră o traducere legalizată în limba greacă şi/sau 
engleză a  permisului de conducere de tip nou deoarece acesta  are specificaţiile pe verso numai în limba 
română.  

• Limitele de viteză admise sunt următoarele: 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! Sancţiunile prevăzute de legislaţia Republica Cipru sunt fie amendă (1.71 
Euro pentru fiecare km cu care se depăşeşte viteza legală), acordarea de puncte penalizare sau amendă 
şi acordarea de puncte penalizare.  

• Este interzisă folosirea telefonului mobil la volan, cu excepţia folosirii sistemului bluetooth. Amenda pentru 
folosirea telefonului mobil fără sistem bluetooth este de 85 Euro. 

• Pe drumurile publice folosirea centurii de siguranţă este obligatorie, atât pentru pasagerii din faţă cât şi 
pentru cei din spate.  

• Folosirea aparatelor antiradar nu este interzisă însă este recomandat ca acest gen de aparatură să nu fie 
folosită pe teritoriul Republicii Cipru.  
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• Conform legislaţiei locale, se consideră că aparatele antiradar emit frecvenţe care interferează 
cu principalele canale de comunicaţie, fapt pentru care se confiscă de către organele de poliţie.  

• În caz de accident rutier, indiferent dacă au rezultat sau nu victime, nu aveţi voie să părăsiţi locul 
accidentului, iar maşina trebuie să rămână pe loc. Este, de asemenea, obligatorie anunţarea poliţiei la 
numărul 199 sau 112! 

• Pentru alte informaţii privind traficul auto, regimul asigurărilor obligatorii şi taxele de drum, recomandăm 
consultarea informaţiilor furnizate de Organizaţia de Turism a Ciprului (tel: 00357/22.69-1100  sau 
 00357/22674264, e-mail: cytour@visitcyprus.com, web page www.visitcyprus.com ) şi de Poliţia R. Cipru 
(tel: 00357/22808115, e-mail: dptb@police.gov.cy , web page www.police.gov.cy ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:cytour@visitcyprus.com
http://www.visitcyprus.com/
mailto:dptb@police.gov.cy
http://www.police.gov.cy/
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SFATURI UTILE DE CĂLĂTORIE PENTRU: 
 
EGIPT 
 

• Cetăţenii români au nevoie de viză de intrare în Egipt în cazul călătoriilor 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.  

• Compania aeriană poate refuza îmbarcarea în cazul în care nu deţineţi documentele justificative ale 
călătoriei.  

• Declararea bunurilor şi a sumelor de bani se face la intrarea/ieşirea pe teritoriul egiptean în punctele de 
trecere a frontierei, în faţa autorităţilor vamale.  

• Suma maximă de bani permisă la intrarea/ieşirea din Egipt este de 10.000 USD. Sumele mai mari de 
10.000 USD trebuie înscrise în declaraţia vamală la intrarea/ieşirea din ţară.  

• Este interzisă intrarea/ieşirea din Egipt cu sume mai mari de 1.000 lire egiptene.  

• În Egipt sunt acceptate cărţile de credit cele mai uzuale (American Express, Visa, Master Card). 

• Schimbul valutar se face numai la bănci sau la casele de schimb. 

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

• Vânarea crocodililor precum şi comercializarea acestora (vii sau împăiaţi) sunt strict interzise în Egipt.  

• Traficul de droguri este pedepsit foarte aspru, putându-se ajunge la pedeapsa cu moartea. Printre 
substanţele halucinogene este considerat şi macul.  

• Nu părăsiţi grupul în care vă aflaţi, mai ales dacă nu cunoaşteţi limba engleză. Folosiţi numai traseele 
turistice a căror securitate este asigurată de poliţia turistică.  

• 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.  

• În Egipt, zilele de vineri şi sâmbătă sunt zile nelucrătoare.  

• Autorităţile egiptene acceptă conducerea unui autoturism în baza permisului de conducere românesc, în 
primele trei luni de la data intrării în Egipt. Circulaţia auto se desfăşoară pe partea dreaptă. 

• Numere de urgenţă: Poliţia rutieră -  4825033;  Poliţia turistică - 3906028; Pompierii - 7610257; 
Ambulanţa – 5615551.  
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SFATURI UTILE DE CĂLĂTORIE PENTRU: 
 
ELVEŢIA 
 

• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Elveţia în cazul călătoriilor turistice. 

• Intrarea în Elveţia este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate valabile cel puţin 6 luni de la data 
intrării pe teritoriul acestei ţări. 

• 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 si pe teritoriul cantoanelor, 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. 
 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.  

• La frontieră, autorităţile pot verifica şi starea tehnică 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. 

• Este obligatorie purtarea centurii de siguranţă. 

• Limitele de viteză 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.  
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SFATURI UTILE DE CĂLĂTORIE PENTRU: 
 
FRANŢA 
 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Franţa. 

• În general, se percepe o taxă la intrarea pe autostradă. Tariful variază în funcţie de distanţa parcursă. 
tichetul trebuie păstrat până la ieşirea de pe autostradă, în caz contrar, conducătorul auto va fi obligat să 
plătească încă o dată pentru traseul parcurs. 

• În cazul unui control de poliţie, trebuie să fie prezentate documentele autovehiculului, permisul de 
conducere, certificatul de asigurare şi trebuie să se permită autorităţilor să controleze starea 
autovehiculului: funcţionarea farurilor, gradul de uzură al pneurilor, starea generală a maşinii. 

• Limitele de viteză admise sunt următoarele: 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. 

• Este obligatorie purtarea centurii de siguranţă. 

• Este interzisă utilizarea telefonului mobil la volan! 

• Se pedepseşte conducerea sub influenţa 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). 

• Atenţie! Este interzisă folosirea ori simpla deţinere a aparatelor de detectare a radarelor. În caz contrar 
riscaţi o amendă de 1.500 euro (750 euro dacă amenda este plătită pe loc). În caz de neplată a amenzii, 
autorităţile franceze competente pot reţine chiar autovehiculul. 

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

• În situaţii de urgenţă, formaţi numărul 17 pentru a obţine informaţii cu privire la postul de poliţie sau 
jandarmerie cel mai apropiat de dumneavoastră. 
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SFATURI UTILE DE CĂLĂTORIE PENTRU: 
 
GRECIA 
 

• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Grecia. 

• Permisul de conducere românesc este valabil o perioadă de 90 de zile de la data intrării pe teritoriul 
Greciei. 

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

• 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 pe 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 ). 

• Regulamentul vamal grec conţine reglementări similare cu ale celorlalte ţări membre ale Uniunii 
Europene. Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: ţigări: 200 bucăţi; 1 litru băuturi alcoolice; 
parfumuri 50 g.  

• Numere de urgenţă: Poliţia -110; Politie, Ambulanta, Pompieri – 112.  

• Atenţie! Orice persoană care încearcă să iasă din Grecia cu 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.  
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SFATURI UTILE DE CĂLĂTORIE PENTRU: 
 
ITALIA 
 

• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Italia. 

• Trebuie să plătiţi o taxă la intrarea pe autostradă. 

• Atenţie! Pe autostrăzi nu pot fi plătite amenzile cu carte de credit/debit sau cec, lipsa sumelor necesare 
pentru plata amenzilor are 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. 

• Atenţie! 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.  

• 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.  

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

• Este obligatorie purtarea centurii de siguranţă. 

• 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. În acest sens, evitaţi certurile 
sau contradicţiile cu localnicii, comportamentele stridente care atrag atenţia, violenţele de orice fel, 
conflicte cu reprezentanţii organelor de ordine. 

• Aveţi obligaţia de a composta biletul la urcarea în mijlocul de transport, iar în cazul călătoriilor cu trenul, la 
compostoarele care se găsesc la capătul peronului. Fără a fi compostat, biletul nu este valabil, iar 
călătorul riscă să fie amendat. 

• În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor italiene, 
trebuie apelate următoarele numere de urgenţă: 113 – Poliţia, 112 – Carabinierii, 118 – Salvarea (Pronto 
Soccorso).
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SFATURI UTILE DE CĂLĂTORIE PENTRU: 
 
MAREA BRITANIE 
 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Marea Britanie. 

• Atenţie! Circulaţia se desfăşoară pe partea stângă a drumului.  

• Conducătorii de autoturisme înmatriculate în afara Marii Britanii care comit abateri la regimul circulaţiei 
rutiere sunt sancţionaţi de poliţiştii britanici cu amenzi de până la 900 de lire sterline. Totodată, se poate 
solicita plata amenzii pe loc. 

• Atenţie! În situaţia în care şoferii străini nu pot plăti amenzile sau în cazul în care autovehiculele prezintă 
defecţiuni, Poliţia poate lua măsura imobilizării autovehiculelor până la plata amenzii sau remedierea 
defecţiunii. Măsura va putea fi aplicată şi de către inspectori ai "Vehicle and Operator Services Agency" 
(VOSA) (instituţie similară RAR). 

• Atenţie! În Marea Britanie, legislaţia interzice folosirea aparatelor care bruiază semnalul radar, precum şi 
utilizarea dispozitivelor pentru detectarea aparatelor radar. 

• Este permisă utilizarea dispozitivelor GPS care conţin softuri actualizate cu poziţionarea radarelor fixe 

• Asigurarea auto este obligatorie pe teritoriul Marii Britanii. 

• Poliţa de asigurare a maşinii oferă automat acoperirea minimă de răspundere civilă prevăzută de lege. 
Dacă beneficiaţi de o poliţă de asigurare completă în ţara dumneavoastră, asiguraţi-vă că este valabilă şi 
pentru călătoriile în străinătate. 

• Cartea verde serveşte drept dovadă de asigurare recunoscută la nivel internaţional şi facilitează 
procedurile în urma unui accident auto. Dacă nu luaţi Cartea verde cu dumneavoastră, luaţi certificatul de 
asigurare auto. 

• Centura de siguranţă este obligatorie pentru ocupanţii locurilor din faţă. 

• Folosirea telefonului mobil la volan este interzisă.   

• Parcarea se poate face numai în locurile permise. În general, plata parcării se face prin introducerea de 
monede în aparatele de parcare, care eliberează un tichet (conform timpului dorit de parcare). Tichetul 
trebuie afişat la vedere, în geamul sau pe bordul autoturismului.  

• Atenţie! Neplata parcării atrage imobilizarea autovehiculului. 

• În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor 
britanice, trebuie apelat numărul de urgenţă 112. 
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SFATURI UTILE DE CĂLĂTORIE PENTRU: 
 
SLOVACIA 
 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Slovacia. 

• 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 sunt următoarele: 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. 

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

• Poliţia poate reţine permisul de conducere al şoferului sau certificatul de înmatriculare al autoturismului 
pentru neachitarea amenzii pe loc, indiferent de valoarea acesteia. Returnarea documentelor reţinute se 
face numai personal, după achitarea amenzii, cu dovada plăţii. 

• Atenţie! Nu intraţi în Slovacia cu detectoare radar sau aparatură anti-radar! Deţinerea sau utilizarea unor 
astfel de sisteme este interzisă prin lege. 

• Conducătorii auto pot fi opriţi in trafic şi de către poliţişti îmbrăcaţi în civil. Aceştia poartă pe mânecă o 
banda reflectorizantă de culoare verde inscripţionată cu negru "POLICIA".  

• Folosirea telefonului mobil la volan este interzisă.   

• În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor 
slovace, apelaţi următoarele numere de urgenţă: 112 – Servicii de urgenţă, 158 – Poliţie, 150 – Pompieri, 
155 – Salvarea. 
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SFATURI UTILE DE CĂLĂTORIE PENTRU: 
 
SPANIA 
 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Spania. 

• Trebuie să plătiţi o taxă la intrarea pe autostradă. 

• Atenţie! 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.  

• 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. Există un sistem pe puncte de 
sancţionare a încălcării normelor de circulaţie. 

• În Spania, centura de siguranţă este obligatorie pentru ocupanţii locurilor din faţă în interiorul localităţilor şi 
pentru toţi pasagerii în afara localităţilor. 

• 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.  
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SFATURI UTILE DE CĂLĂTORIE PENTRU: 
 
THAILANDA 
 
• Cetăţenii români au nevoie de viză de intrare în Thailanda în cazul călătoriilor turistice. 

• Începând cu 21 noiembrie 2010 autorităţile thailandeze eliberează viză de intrare şi la frontieră pentru o 
perioadă de şedere de până la 15 zile. 

• Pentru turiştii care depăşesc durata de 15 zile de şedere, ca beneficiari ai “vizei la sosire”, se va percepe 
o taxă, începând cu a 2-a zi de şedere peste durata admisă de 15 zile, (16-17 USD pentru fiecare zi de 
depăşire).  

• În perioada 11 mai 2010 - 31 martie 2011, solicitările de viză de intrare în scop turistic vor fi procesate 
gratuit.   

• Atragem atenţia cu privire la existenta legii lèse majesté in 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. 

• Evitaţi călătoriile în zona adiacentă templului Preah Vihar, aflat la graniţa cu Cambodgia şi provinciile din 
sudul extrem al ţării (Pattani, Narathiwat, Yala si Songkhla) deoarece există riscul declanşării unor acte de 
violenţă. 

• Starea de urgenţă  este încă în vigoare în Bangkok şi în următoarele provincii: Nonthaburi, Pathum Thani, 
Nakhon Pathom, Ayutthaya, Chon Buri, Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, Nakhon Sawan, Nan, Khon 
Kaen, Udon Thani, Chaiyaphum, Nakhom Ratchasima, Si Saket, Ubon Ratchathani, Nong Bua Lumphu, 
Mahasarakham, Roi Et, Sakhon Nakhon, Kalasin, Muk Da Han and Samutprakarn. 

• Atenţie! Circulaţia se desfăşoară pe partea stângă a drumului.  

• Pe autostrăzi viteza legală este de 120 km/h, iar în oraşe de 50 km/h.  

• Atenţie! Vă recomandăm să solicitaţi personalului hotelier vorbitor de limba engleză, traducerea in limba 
thai a locurilor de interes turistic ce urmează a fi vizitate. 

• Vă recomandăm să acordaţi o atenţie sporită în momentul recurgerii la serviciile taximetriştilor. 
Majoritatea dintre ei nu cunosc limba engleză, dar cu toate acestea nu refuză cursa. De aceea, vă 
recomandăm să prezentaţi adresa de destinaţie în limba thai. 

• Atenţie! Unităţile medicale acceptă asigurările încheiate în alte ţări, în condiţiile în care firma la care se 
încheie poliţa are reprezentanţă în această ţară. 

• Sumele care depăşesc limita a 10.000 Euro trebuie declarate la intrarea în Thailanda. 

• Numere de urgenţă: Poliţia: 191 
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SFATURI UTILE DE CĂLĂTORIE PENTRU: 
 
TUNISIA 
 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Tunisia în cazul călătoriilor turistice. Durata maximă de 

şedere este 90 de zile.  

• Este obligatorie completarea la intrarea si ieşirea în/din ţară a unui formular, în care se precizează scopul, 
durata, natura vizitei şi locul cazării. 

• Înainte de plecare vă recomandăm să contactaţi Ambasada Tunisiei la Bucureşti. 

• Evitaţi cartierele mărginaşe, zonele vechi sau zonele aglomerate care nu sunt cuprinse în broşurile 
turistice, precum şi deplasările în zonele deşertice ale Tunisiei fără ghid calificat recomandat de agenţiile 
de turism. 

• Solicitaţi pachete turistice complementare pe perioada sejurului doar de 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. 

• Atenţie! Nu păstraţi în camera de hotel  bunuri de valoare, electronice sau bani. Păstraţi lucrurile de 
valoare numai în seiful hotelului. 

• Permisul de conducere românesc este recunoscut în cazul turiştilor.  

• În cazul unei călătorii cu autoturismul, părăsirea ţării nu se poate face fără autovehicul decât dacă 
prezentaţi o adeverinţă corespunzătoare eliberată de autorităţile locale vamale. 

• Limitele de viteză sunt:  50 km/oră în localitate, 70 km pe drumurile rapide, 90 km/h în afara localităţii, 110 
km/h pe autostrăzi.  

• Este obligatorie purtarea centurii de siguranţă. 

• 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; Ambulanta 190; SOS Remorcare 71-801-211;  
71- 891-000;.  

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

• Sumele mai mari de 3000 de Euro pot fi scoase din Tunisia pe baza unei declaraţii la intrarea in tara sau 
în baza unui document bancar justificativ. 

• Nu este legală scoaterea din Tunisia a monedei naţionale cu excepţia valorilor mici destinate colecţionării.  
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SFATURI UTILE DE CĂLĂTORIE PENTRU: 
 
TURCIA  
 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Turcia pentru o perioadă de maxim 90 de zile. 

• Intrarea în Turcia este permisă numai cu paşaportul valabil încă 6 luni după data expirării termenului legal 
de şedere în această ţară. 

• Va recomandam să aveţi asupra dumneavoastră documente justificative privind şederea în Turcia, 
asigurare medicală, dovada mijloacelor băneşti şi dovada cazării. 

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

• 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. 

• 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. 

• Atenţie! 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. 

• 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. 

• 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.  

• Atenţie! 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. 
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• Acordaţi respectul cuvenit personalităţii şi memoriei lui Mustafa Kemal Ataturk, fondatorul 
Turciei moderne. Orice ofensă este pedepsită de legea penală. 

• La vizitarea moscheelor, femeile trebuie să aibă capul acoperit. Vă recomandăm să evitaţi vizitarea 
obiectivelor religioase în timpul ritualului religios. 

• Numere de urgenţă: Poliţia circulaţie -155 ; Salvarea -112; Pompierii - 110; Situaţii dificile (răpiri de 
persoane, trafic de fiinţe umane) - 157. 
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SFATURI UTILE DE CĂLĂTORIE PENTRU: 
 
UNGARIA 
 
• Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Ungaria. 

• Taxa de autostradă se plăteşte în prealabil, prin achiziţionarea unei vignete corespunzătoare, în funcţie 
de categoria vehiculului şi durata programată a rulării pe autostradă, de la orice staţie de benzină. 

• Amenzile contravenţionale aplicate de poliţia rutieră locală ca urmare a încălcării regimului circulaţiei pe 
drumurile publice din Ungaria se pot achita numai la unităţile poştale din această ţară şi numai pe baza 
cecului înmânat de agenţii de control cu ocazia constatării contravenţiei şi aplicării sancţiunii. 

• Limitele de viteză: 130 km/h pe autostradă, 90 km/h pe drumurile naţionale, 50 km/h în localităţi.  

• Este obligatorie purtarea centurii de siguranţă. 

• Folosirea fazei scurte pe drumurile publice este obligatorie. 

• Este interzisă utilizarea telefonului mobil la volan! 

• Atenţie! Este interzisă utilizarea aparatelor antiradar. 

• Nu este permisă conducerea sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe halucinogene (în situaţia unei 
alcoolemii în sânge egală sau care depăşeşte valoarea de 0,80 grame/litru ori 0,51 miligrame/litru în aerul 
respirat, fapta constituie infracţiune). 

• Se recomandă ca pe timp de iarnă autovehiculele să fie dotate corespunzător (anvelope de iarnă, lanţuri 
antiderapante etc.).  

• Pe autostradă, recomandăm evitarea opririi la semnalele unor necunoscuţi (de regulă, alţi participanţi la 
trafic care semnalează prezenţa unor defecţiuni tehnice – cum ar fi o pană de cauciuc), iar la coborârea 
din autoturisme, acestea să fie asigurate şi să nu se lase la vedere obiecte de valoare. 

• Avertizăm asupra faptului că pe autostrăzile şi pe celelalte şosele din Ungaria, situate pe rutele de tranzit 
utilizate frecvent de cetăţenii români, traficul aglomerat implică un risc considerabil de producere a 
accidentelor de circulaţie.  

• Pe teritoriul Ungariei se efectuează în mod frecvent controale fiscale vizând depistarea contravenţiilor faţă 
de regimul produselor accizabile (cu precădere băuturile alcoolice şi produsele din ţigări).  

• Atenţie!  Fabricarea artizanală a băuturilor alcoolice, fără deţinerea unui certificat de producător autorizat 
şi aplicarea unor timbre fiscale corespunzătoare, este interzisă în UE, iar introducerea unor astfel de 
băuturi pe teritoriul Ungariei constituie contravenţie şi se sancţionează prin confiscarea întregii cantităţi 
depistate şi aplicarea unei amenzi contravenţionale în cuantum de minimum 20.000 Ft (în jur de 80 Euro). 
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• Produsele din tutun sunt supuse unui regim restrictiv (în cazul ţigărilor achiziţionate pe piaţa din 
România, prevăzute cu timbre fiscale aplicate de autorităţile române, maximum 800 bucăţi ţigări - 
echivalentul a 4 cartuşe - de persoană cu vârsta de peste 17 ani; în cazul ţigărilor netimbrate achiziţionate 
în regim de duty-free, însoţite în mod obligatoriu de chitanţa doveditoare în acest sens, precum şi a celor 
de provenienţă extracomunitară, maximum 40 bucăţi - echivalentul a 2 pachete - de persoană cu vârsta 
de peste 17 ani). 

• Introducerea unor cantităţi de ţigări peste limitele admise constituie contravenţie şi se sancţionează prin 
confiscarea acestor cantităţi şi aplicarea unei amenzi contravenţionale în cuantum de minimum 20.000 Ft 
(în jur de 80 Euro). În astfel de situaţii, amenzile aplicate trebuie achitate pe loc, în caz contrar legislaţia 
ungară permiţând agenţilor de control să reţină mijlocul de transport în care au fost găsite produsele 
respective până la achitarea integrală a amenzilor. 
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