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RECOMANDĂRI GENERALE

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale 2017, Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziţia
cetăţenilor români care intenţionează să călătorească în străinătate, un set de recomandări
general valabile și utile în cazul deplasărilor în afara graniţelor României, precum și un set de
informații de interes pentru cele mai frecventate destinații turistice în această perioadă, respectiv
Austria, Bulgaria, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Israel, Marea Britanie, Portugalia şi
Spania.
Astfel, în scopul prevenirii unor situaţii neplăcute, vă recomandăm să aveţi în vedere
următoarele aspecte, în special în privinţa documentelor de călătorie:


Asiguraţi-vă că aveţi documente de călătorie valabile şi în bună stare!



Atenţie: Pentru călătoria în Israel, paşaportul românesc trebuie să fie valabil cel puţin 6

luni de la data prevăzută pentru intrarea pe teritoriul acestui stat. Această obligaţie nu se aplică
în țările în care este permisă intrarea şi în baza cărţii de identitate româneşti.


În cazul în care deţineţi un paşaport temporar, se recomandă insistent să se verifice

condiţiile de călătorie aplicabile cetăţenilor români, accesând site-ul Ministerului Afacerilor
Externe (www.mae.ro), secţiunea Regimul de călătorie în străinătate pentru cetăţenii români
(http://www.mae.ro/node/1422). Precizăm că, în anumite situaţii, regimul de vize aplicabil
acestui tip de paşaport nu este identic cu cel pentru paşaportul simplu, iar unele state nu
recunosc acest document de călătorie.


Aveţi grijă în permanenţă de documentele dumneavoastră de călătorie!



Este indicat să păstraţi documentele şi valorile personale în locuri sigure şi să nu le

expuneţi în mod vizibil în autovehicule.


Faceţi două fotocopii ale paşaportului/cărţii de identitate (una luaţi-o cu dumneavoastră

şi una lăsaţi-o într-un loc sigur ca rezervă ori păstraţi-o într-o bază de date electronice la care să
aveţi acces).


Nu manifestaţi neglijenţă în utilizarea paşaportului/documentelor de călătorie.



Este indicat să aveţi cu dumneavoastră, pe lângă un document de călătorie valabil şi

un alt document românesc (preferabil cu fotografie – exemplu: permisul de conducere).
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În cazul pierderii documentelor de călătorie, trebuie să contactaţi cea mai apropiată
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reprezentanţă diplomatică a României în străinătate pentru a declara pierderea acestora şi
eliberarea unor documente de călătorie provizorii!


În situaţia furtului documentelor de călătorie româneşti, trebuie să vă adresaţi celei mai

apropiate unităţi de poliţie pentru declararea furtului şi eliberarea unei adeverinţe în acest sens.
! Reprezentanţa diplomatică a României vă poate elibera documente provizorii de călătorie
numai pe baza unei declaraţii de la poliţia locală privind furtul.


Pentru revenirea în România în cazul pierderii, furtului, expirării sau

distrugerii/deteriorării paşaportului sau a cărţii de identitate româneşti, misiunile
diplomatice/oficiile consulare ale României pot elibera, în regim de urgență, un titlu de
călătorie. Coordonatele misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare le puteţi găsi la rubrica
Misiuni ale României, accesând site-ul Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro).


În cazul în care nu mai aveţi documente de călătorie româneşti şi vă aflaţi într-un stat în

care România nu are reprezentanţă diplomatică, puteţi solicita un document de călătorie de
urgenţă („Emergency Travel Document”) unei misiuni diplomatice/oficiu consular al unui stat
membru al Uniunii Europene. Pentru informaţii suplimentare, vă recomandăm să accesaţi siteul MAE la rubrica Ghiduri de călătorie - „Asistenţă şi protecţie consulară acordată
cetăţenilor

români”

(www.mae.ro/sites/default/files/file/2014/ghiduri/2014-10-

16_asistenta_consulara.pdf) .


Pentru a consulta lista privind documentele de călătorie necesare intrării în alte ţări,

precum şi regimul de vize pentru cetăţenii români, Ministerul Afacerilor Externe vă pune la
dispoziţie aceste informaţii pe site-ul oficial al MAE, la rubrica „Condiţii de călătorie”, la
următoarea adresă: http://www.mae.ro/travel-conditions .


Următoarele state permit intrarea cetăţenilor români şi pe baza cărţii de identitate:

Albania, Andorra, Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia,
Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Irlanda, Islanda,
Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Marea Britanie,
R.Moldova, Monaco, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia,
Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Ungaria.


Pe fondul situaţiei de securitate înregistrată în ultima perioadă, în unele state europene,

semnatare ale Acordului Schengen, au fost reintroduse temporar controale la graniţele interne.
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Informaţi-vă asupra situaţiei de securitate din ţara de destinaţie! În acest sens,

5

verificaţi rubrica ,,Alerte de călătorie” (http://www.mae.ro/travel-alerts).


Înregistrați-vă la cea mai apropiată misiune diplomatică în cazul în care călătoriți în

zone nesigure sau îndepărtate. Evitați deplasarea în zone periculoase!


În cazul în care aflaţi informații despre situaţii privind riscul efectuării călătoriei în

anumite zone din ţările în care vă aflaţi în concediu, vă adresăm recomandarea de a contacta cea
mai apropiată reprezentanţă diplomatică a României în străinătate, sau în cazuri extreme, cea
mai apropiată unitate de poliţie pentru obţinerea de informaţii suplimentare!


Dacă vă aflaţi în dificultate în străinătate, contactaţi ambasada sau consulatul României

cele mai apropiate pentru a putea beneficia de asistenţă consulară de specialitate, în
conformitate cu legislaţia în vigoare. Coordonatele misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare
le puteţi găsi la rubrica Misiuni ale României, accesând site-ul Ministerului Afacerilor Externe
(http://www.mae.ro/romanian-missions).


Ministerul Afacerilor Externe a creat Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor

Români din Străinătate, pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, punându-vă la dispoziție
informații actualizate într-o manieră rapidă și accesibilă, prin intermediul personalului
specializat care operează în sistem de Call-Center unic. Puteţi transmite solicitările de natură
consulară 24 ore/ 7 zile la adresa de e-mail a centrului contact@informatiiconsulare.ro .


Ministerul Afacerilor Externe reiterează cetățenilor români recomandările de a consulta

informațiile furnizate prin intermediul aplicaţiei “Călătoreşte în siguranţă” - care poate fi
descărcată pe orice telefon mobil de tip smartphone şi a serviciului de alertă prin SMS,
aferent campaniei de informare “Un SMS îţi poate salva viaţa”.


Încheiaţi o asigurare medicală de călătorie!



Procuraţi-vă din timp Cardul european de asigurări sociale de sănătate!



Asigurarea privată nu poate fi considerată un înlocuitor al Cardului European, ci doar un

mijloc complementar de asigurare a accesului facil la anumite servicii medicale.


Fiecare cetăţean român este direct responsabil pentru plata eventualelor îngrijiri

medicale.


În cazul în care călătoriţi împreună cu un copil minor, încheiaţi pentru acesta, înainte de

efectuarea deplasării, o asigurare de călătorie care să includă acoperirea cheltuielilor medicale!


Dacă urmaţi un tratament medicamentos, luaţi cu dumneavoastră reţeta prescrisă de

medic!


Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile necesare de medicamente pentru uzul

personal!
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Dacă vă deplasaţi cu avionul, informaţi-vă în legătură cu produsele şi cantităţile de

lichide pe care le puteţi lua în bagajul de mână!


În cazul în care călătoriţi cu o companie low cost, informaţi-vă la compania respectivă în

legătură cu numărul şi dimensiunea bagajelor de mână!


Nu lăsaţi la cală obiecte valoroase (telefoane mobile, acte, documente importante,

bijuterii, obiecte fragile, aparate de fotografiat/filmat etc.) şi aveţi permanent grijă de bagajele
dumneavoastră!


Dacă vă deplasaţi cu animale de companie, vă recomandăm să vă informaţi asupra

regimului de călătorie cu animale de companie, dar și cu privire la documentele necesare pentru
acestea!


Atunci când plecaţi la drum cu autoturismul, vă recomandăm să faceţi opriri pentru

odihnă.
ATUNCI CÂND VĂ AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE

 Sunteţi responsabili pentru orice încălcare a legilor locale, chiar dacă nu le cunoaşteţi!
 Respectaţi tradiţiile şi obiceiurile locale. Unele comportamente sociale pot intra sub
incidenţa legii penale a ţării respective!
 Evitaţi implicarea în demonstraţii sau manifestări de stradă în ţările vizitate!
 Indiferent de zona de destinaţie, păstraţi documentele, lucrurile de valoare, biletele de
călătorie, banii şi cărţile de credit în locuri sigure şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra
dumneavoastră sau în maşini!
 Încuiaţi mereu autoturismele şi asiguraţi-le cu sisteme de alarmă!
 Este recomandabil să folosiţi numai parcările cu plată supravegheate pentru staţionarea
autoturismelor.
 În cazul călătoriilor cu autobuzul sau trenul, fiţi atenţi la bagajele dumneavoastră pe
întreaga durată a călătoriei!
 Nu conduceţi autoturismul sub influenţa alcoolului! Există ţări în care riscaţi pedeapsa
cu închisoarea.
 Nu uitaţi! Drogurile de orice tip şi substanţele dopante sunt interzise, indiferent de
destinaţia aleasă.
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AUSTRIA
Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Austria.
Intrarea cetăţenilor români pe teritoriul federal austriac este permisă cu paşaportul sau
cartea de identitate.
Ca particularitate, paşaportul este mult mai bine cunoscut de lucrătorii vamali, poliţişti şi
funcţionarii publici locali, comparativ cu actul de identitate.
CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI CÂND CĂLĂTORIŢI CU AUTOTURISMUL
Starea generală a infrastructurii (autostrăzi, drumuri rapide şi drumuri naţionale) este
foarte bună.
În Austria este obligatoriu să circulaţi cu farurile aprinse în timpul deplasării.


Taxele pentru autostrăzi
Accesul pe autostradă se face în baza unei vignete (“Autobahn-Vignette”), care poate fi

achiziţionată de la punctele de trecere a frontierei, de la benzinării sau de la magazinele de
difuzare a presei, Trafik sau Tabak.
Preţul ei diferă în funcţie de perioada de valabilitate (10 zile, 2 luni şi anual), după cum
este indicat în tabelul de mai jos:

Tarifele pentru 2017
Vignetă ptr. 10

Vignetă ptr. 2

zile

luni

Autoturisme/autovehicule până la 3,5 t

€ 8,90

€ 25,90

€ 86,40

Motociclete

€ 5,10

€ 13,00

€ 34,40

Tipul autovehiculului

Vignetă anuală

Accesul în anumite zone turistice se face pe drumuri taxate suplimentar.
Informaţii suplimentare atât despre circulaţia rutieră, cât şi despre costul vignetei pe
diferite perioade de timp puteţi obţine accesând site-ul ASFINAG (www.asfinag.at) şi Clubului
automobilistic austriac (www.oeamtc.at).
Telefon de urgenţă: 120
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Atenţie: Vigneta se lipeşte în mod obligatoriu pe parbrizul maşinii. Dacă nu respectaţi această
obligaţie, riscaţi o amendă în cuantum de 120 euro, care trebuie achitată pe loc. În cazul în care
cetăţeanul nu poate achita amenda pe loc sau refuză plata, poliţistul poate încasa direct o sumă
ce reprezintă o garanţie sau poate ridica diverse bunuri tot ca şi garanţie, amenda urmând să fie
stabilită de către autoritatea administrativă locală, ulterior.


Limitele de viteză admise

o

50 km/h în localităţi.

o

100 km/h pe şoselele rapide şi pe drumurile naţionale.

o

130 km/h pe autostrăzi.
Există şi porţiuni de drum cu restricţii speciale, marcate corespunzător.
Depăşirea limitelor de viteză se pedepseşte cu amendă şi suspendarea permisului de

conducere. În general, plata amenzilor se efectuează în numerar.


Detectoare radar sau aparatură anti-radar
Folosirea aparatelor anti-radar este interzisă în Austria. Folosirea dispozitivelor de

detectare a aparatelor radar constituie contravenţie, iar sancţiunea prevăzută constă în amendă
contravenţională şi confiscarea aparatului. De asemenea, există posibilitatea reţinerii temporare
a autoturismului.


Alte recomandări

Atragem atenţia asupra stării tehnice a autovehiculului cu care vă deplasaţi pe drumurile din
Austria. Poliţia de circulaţie austriacă a sporit numărul controalelor în ceea ce priveşte
verificarea tehnică a autovehiculelor rutiere, iar dacă se constată că acestea nu corespund din
punct de vedere tehnic, se aplică amenda contravenţională cu reţinerea numărului de
înmatriculare şi, după caz, a permisului de conducere.
De asemenea, vă rugăm să acordaţi o atenţie sporită asupra bunurilor personale, întrucât
se constată o rată crescută a furturilor, în special în această perioadă.
Nu în ultimul rând, atragem atenţia că autorităţile poliţiei de frontieră austriece
efectuează periodic controale temporare la graniţa cu Ungaria, Germania şi Slovenia.
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DACĂ VĂ CONFRUNTAŢI CU O SITUAŢIE DEOSEBITĂ


În cazul producerii unui accident

În situaţia unui accident uşor, se completează împreună cu cealaltă parte implicată
formularul-tip privind producerea accidentului, pus la dispoziţie de societăţile de asigurări. Se
vor reţine elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii
sale de asigurare.
În caz de accident grav, la faţa locului se prezintă atât echipaje ale poliţiei, cât şi ale
pompierilor şi serviciului de ambulanţă, iar persoanele accidentate sunt transportate cu
elicopterul la cea mai performantă unitate medicală din apropiere.
Atragem atenţia că deţinerea unei asigurări medicale europene tip card european sau
asigurare medicală privată reprezintă o necesitate!


Numerele de urgenţă la care pot fi apelate autorităţile locale (poliţie, spital, pompieri) :

o

112 - numărul general de urgenţă

o

133 - serviciul de urgenţe poliţie

o

144 - serviciul de urgenţe salvare

o

122 – pompieri

o

120 – ÖAMTC – serviciul tehnic de urgenţă (pentru depanare şi accidente auto)


Numărul de urgenţă/permanenţă al misiunii unde pot suna cetăţenii români aflaţi în
situaţii deosebite – 0043 699 117 260 27

Adresa: Secţia Consulară a Ambasadei României la Viena, Theresianumgasse 25, 1040, Viena.
Pentru informaţii de călătorie suplimentare consultaţi condiţiile de călătorie pentru acest
stat

postate

pe

pagina

web

a

MAE,

rubrica

„Sfaturi

de

călătorie”

(http://www.mae.ro/travelconditions#801), precum şi site-urile locale: unităţi medicale în Viena
(http://www.wienkav.at/kav/spital.asp).
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BULGARIA
Cetățenii români se pot deplasa pe teritoriul Republicii Bulgaria în baza pașaportului sau
cărții de identitate aflate în perioada de valabilitate.
CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI CÂND CĂLĂTORIȚI CU AUTOTURISMUL
Accesul și circulația pe drumurile publice din Republica Bulgaria se face în baza
vignetei BG, care poate fi achiziţionată de la ghișeele Agenției Vămilor bulgare situate în
punctele de trecere a frontierei, dar și de la benzinării sau poştă. Taxa de drum se plătește de
către proprietarul sau utilizatorul autoturismului după declararea numărului de înmatriculare și
menționarea acestuia în documentul de plată.
Conducătorul auto este obligat să lipească sticker-ul valabil al vignetei BG pe
parbrizul autoturismului, în partea din dreapta jos, iar chitanţa şi folia cu codul de bare să le
păstreze asupra sa pe toată valabilitatea vignetei BG.
Conducătorul auto este obligat să prezinte autorităților de control bulgare, la
solicitarea acestora, un document valabil care să probeze efectuarea plății taxei de drum
corespondente tipului de mijloc de transport, duratei de valabilitate a vignetei BG și a tarifului
de plată în conformitate cu legislația bulgară în vigoare.
Atenţie: La data de 31 ianuarie 2017 au intrat în vigoare anumite modificări legislative
referitoare la modalitatea de plată a taxei pentru utilizarea infrastructurii în Republica Bulgaria.
Astfel, vehiculele care ajung într-un punct de trecere a frontierei pe sensul de intrare în
Republica Bulgaria, pot continua călătoria numai după plata taxei de drum pentru categoria
relevantă la ghișeul Agenției Vămilor bulgare situat în punctul de trecere respectiv.
În punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, pe sensul de mers dinspre România către
Bulgaria, taxa de drum se plătește la ghișeele Agenției Vămilor bulgare, situate la aproximativ
100 de metri după locul unde se efectuează controlul pașapoartelor. În această locație este
amenajat un singur ghișeu pentru autoturisme și două ghișee pentru automarfare. Numărul redus
de ghișee poate genera timpi de așteptare suplimentari.
În prezent, obligația ca taxa de drum să fie plătită la intrarea în Bulgaria la ghișeul
Agenției Vămilor bulgare este în vigoare DOAR pentru automarfare. În cazul autoturismelor,
autoritățile bulgare au înțeles să amâne aplicarea cu strictețe a modificărilor legislative până la
apariția normelor metodologice de aplicare a acestora, astfel că utilizatorii unor astfel de
vehicule își pot procura vigneta BG fie în punct, fie de la benzinării sau de la oficiile poștale.
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În schimb, în conformitate cu aceleași noi reglementări intrate în vigoare la 31 ianuarie
2017, un vehicul care sosește la punctul de trecere a frontierei cu scopul de a părăsi teritoriul
bulgar și care nu deține un document valabil privind plata taxei de drum pentru perioada
relevantă și categoria vehiculului, va putea ieși din Bulgaria numai după plata unei taxe
compensatorii, la ghișeele Agenției Vămilor deschise în punctul de trecere a frontierei
respectiv.
Preţul vignetei BG, valabil în 2017 pentru mijloacele de transport, se regăsesște în
următoarele tabele în LEVA și, respectiv, EURO:
Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Еuro

Еuro

Еurо

Еuro

0, І, ІІ

ІІІ, ІV, V, ЕЕV

0, І, ІІ

ІІІ, ІV, V, ЕЕV

şi peste

şi peste

Preţurile vignietelor în LEVA
1 zi

21

21

21

21

-

7 zile

87

67

53

40

15

1 luna

174

134

105

80

30

1 an

1743

1340

1050

808

97

Categoria 1

Categoria 2

Euro

Euro

Euro

Euro

0, І, ІІ

ІІІ, ІV, V, ЕЕV

0, І, ІІ

ІІІ, ІV, V, ЕЕV

și peste

Categoria 3

și peste

Prețurile vignetelor în EURO
1 zi

11

11

11

11

-

7 zile

45

34

27

21

8

1 luna

89

69

54

41

15

1 an

891

685

537

413

50

!!! Pentru mijloacele de transport din categoria a 3-a, în care sunt incluse și autoturismele, se
poate observa că NU se eliberează vigneta BG pentru o singură zi!!!
Constatarea lipsei vignetei BG la bordul autoturismului, în cazul tranzitării teritoriului
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bulgar, duce la aplicarea unei amenzi de către organele competente bulgare în cuantum cuprins
între 300 de leva (aproximativ 150 de euro) și 3000 de leva (aproximativ 1500 de euro) în
funcție de categoria mijlocului de transport. Într-un astfel de caz, pentru un autoturism, amenda
este de 300 de leva.


Dispozitive anti-radar sau detectoare radar: În Bulgaria, nu este permisă folosirea

aparatelor anti-radar, utilizarea acestora constituind contravenție fiind sancționată cu amendă.


Limitele de viteză sunt următoarele:
o 50 km/h în localităţi;
o 90 km/h în afara localităţilor;
o 140 km/h pe autostrăzi.



Parcarea este permisă în locurile special amenajate. Plata parcării se face în baza

tichetelor de parcare, care se achiziționează de la agenții de parcare prezenți în zonă. Există
locatități – stațiuni turistice (de ex : Nisipurile de Aur) în care parcarea este permisă NUMAI în
anumite locuri special amenajate, acest fapt fiind evidențiat prin afișarea la intrarea în stațiune
de panouri informative conținând recomandări în acest sens în limba bulgară și o altă limbă de
circulație internațională.
În cazul parcării neregulamentare, autoritățile locale bulgare dispun ridicarea sau
tractarea imediată a autoturismului în cauză și transportarea acestuia într-un garaj auto special
amenajat în acest sens, de unde va putea fi recuperat NUMAI după achitarea contravalorii
amenzii aplicate și a tarifului de garare sau depozitare a autoturismului.


Permisul de conducere românesc este valabil în Bulgaria.
Subliniem faptul că autoritățile de poliție bulgare recomandă conducerea cu prudență,

având în vedere că rata de producere a accidentelor rutiere soldate cu decese este ridicată. De
aceea, atenționăm conducătorii auto români că autoritățile de poliție rutieră bulgare suspendă
permisele de conducere, aplicând cu strictețe dispozițiile legii.


În cazul în care vă este reţinut permisul de conducere, aveţi obligaţia de a vă deplasa

la secţia de poliție împreună cu ofiţerul de poliţie, unde veţi lua act de condiţiile în care veţi
putea reveni în posesia permisului de conducere, precum şi de cuantumul amenzii. Amenda se
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achită numai la bancă.
Permisul va fi transmis Ambasadei României la Sofia - după expirarea perioadei de
suspendare şi plata amenzii contravenţionale - care va remite documentul emitentului, respectiv,
direcţiei judeţene de poliţie rutieră din România.
Atenţie! În acest caz, poliţia bulgară are obligaţia de a asigura un translator de limbă
română sau, în cazul imposibilității găsirii unui astfel de translator, de a pune la dispoziție un
translator de limbă de circulaţie internaţională pentru a facilita comunicarea cu conducătorul
auto român.
În cazul în care consideraţi că sunteţi victima unui abuz comis de poliţie, potrivit
legislaţiei locale, puteţi contesta procesul-verbal de contravenţie în termen de 7 zile sau să
apelați telefonul unic de urgență 112.
Este interzisă utilizarea telefoanelor mobile de către şofer în timpul deplasării cu
autoturismul, iar folosirea centurii de siguranţă este obligatorie (atât pentru ocupanţii locurilor
din faţă, cât şi pentru cei din spate).
Este obligatorie, de asemenea, dotarea autoturismului cu triunghi reflectorizant,
extinctor, trusă de prim ajutor, vestă reflectorizantă.
Este obligatorie folosirea fazei scurte pe drumurile publice pe întreaga perioadă a
deplasării.
Subliniem recomandarea încheierii unei asigurări facultative tip CASCO pentru
autoturismul cu care vă deplasați pe teritoriul Bulgariei (care să acopere și furtul acestuia).
DACĂ VĂ CONFRUNTAŢI CU O SITUAŢIE DEOSEBITĂ


În cazul producerii unui accident uşor, reţineţi elementele de identificare ale celuilalt

autovehicul implicat, precum şi ale societăţii de asigurare a acestuia. Completaţi formularul pus
la dispoziţie de societatea de asigurări. În legislația și practica de profil bulgare nu este
prevăzută obligativitatea organelor de poliție constatatoare de a pune la dispoziția șoferului
lipsit de culpă copia documentului de asigurare tip RCA a autoturismului condus de șoferul
vinovat de producere accidentului de circulație. În schimb, seria, numărul, data eliberării și
compania de asigurare-reasigurare emitentă a poliței RCA respective vor fi menționate în
procesul-verbal de constatatare de către agentul de poliție bulgar.


Dacă accidentul s-a soldat cu victime, chemaţi autoritățile competente bulgare, după

ce aţi acordat primul ajutor. Apelați de urgență telefonul unic 112.
Pentru sprijin, adresaţi-vă partenerului dumneavoastră asigurător din România, precum
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și partenerilor societăţii dumneavoastră de asigurare care funcționează în Bulgaria.
Păstraţi documentele de plată până la revenirea în ţară, pentru a le prezenta societăţii de
asigurări. Dacă sunteţi membru al ACR (Automobil Clubul Român), puteţi beneficia de
asistenţă apelând telefonul de permanenţă al acestei asociaţii (0040 21 222 22 22).


Telefoane utile pentru informaţii în caz de accident și alte situații de urgență :

o 112 – Serviciul de urgenţe – apelul telefonic este gratuit;
o +359 2 91146 - Tractări auto (Serviciu oferit contra-cost de Uniunea Automobilistilor din
Bulgaria);


În cazul în care sunteți victime ale furturilor de bunuri sau documente de

identitate, prezentaţi-vă la secţia de poliţie competentă pentru a declara incidentul şi pentru a
obţine un proces-verbal constatator. Dacă nu reușiți să ajungeți la cea mai apropiată secție de
poliție, apelați telefonul unic de urgență 112.


În cazul declarării pierderii bunurilor sau documentelor, organele de poliție bulgare

nu sunt obligate să vă pună la dispoziție translator. Această obligativitate cade în sarcina
dumneavoastră.
Cetăţenii români care şi-au pierdut sau cărora li s-au furat documentele de călătorie pe
teritoriul Republicii Bulgaria se pot prezenta direct la punctele comune de trecere a frontierei
PCTF Giurgiu-Ruse sau PCTF Calafat-Vidin, locații în care controlul de frontieră se efectuează
în comun de către polițiștii de frontieră români și bulgari, astfel că, în urma unei verificări
imediate efectuate de către Poliţia de Frontieră, li se va permite intrarea în România.


Pentru cetățenii români care tranzitează teritoriul bulgar către Grecia, subliniem

faptul că, la frontiera bulgaro-elenă, punctul comun de frontieră Makaza-Nimfea este destinat,
în conformitate cu prevederile actului normativ de dare în folosință, NUMAI traficului rutier
pentru autovehiculele cu masa maximă admisă până la 3.500 kg şi o capacitate de 7+1 locuri. În
cazul prezentării la controlul de frontieră la punctul de frontieră menționat, TUTUROR
celorlalte autovehicule care depăşesc 3.500 kg şi au mai mult de 7+1 locuri NU li se va permite
trecerea frontierei și vor fi redirecţionate către alte puncte de frontieră apropiate. Respectați
regulile de circulație și, mai ales, păstrați limita de viteză legal admisă pe tronsonul pe care vă
deplasați, inclusiv prevederile referitoare la obligativitatea purtării centurii de siguranță. Evitați
călătoriile pe timp de noapte!


Când călătoriți în Bulgaria este necesar să vă asigurați că:



Dețineți fonduri suficiente pentru acoperirea costurilor perioadei de ședere (ex: au fost

întâlnite în practică cazuri în care anumite firme de turism nu achitaseră sejurul turiștilor
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români nici până la momentul încheierii acestuia în Bulgaria, turiștii fiind obligați să le achite
din fondurile proprii);


Dețineți asigurare medicală corespunzătoare sau Card european de sănătate (ex: în

anumite situații de urgență anumite costuri sunt acoperite de asigurarea medicală sau de
Cardul european de sănătate. De avut în vedere că în stațiunile litorale și montane
funcționează cabinete medicale private extrem de modern dotate, dar care practică prețuri
destul de ridicate) – www.cnas.ro și www.ceass.ro;


Dețineți documente corespunzătoare pentru animalele de companie care vă însoțesc;



Dețineți acte de identitate, permis de conducere corespondent categoriei de autoturism și

certificatul de înmatriculare al acestuia, toate aceste documente aflate în perioada de
valabilitate.


Pentru informaţii suplimentare de călătorie, adresăm rugămintea de a fi consultate

următoarele:


condiţiile de călătorie pentru acest stat publicate pe pagina web a MAE, rubrica ”Sfaturi
de călătorie” (http://www.mae.ro/travel- conditions/3677#806);



aplicația

MAE

pentru

telefon

mobil

-

”Călătorește

în

siguranță”

(http://www.mae.ro/app_cs);


pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria (http://
www.mfa.bg);



informaţii vamale suplimentare (http://www.customs.bg/bg/page/130);



informaţii despre infrastructura rutieră bulgară ( http://www.api.bg/index.php/en ) – în
acest sens a fost lansată aplicația GPS referitoare la situația actuală a infrastructurii
rutiere bulgare, deocamdată doar în limba bulgară (https://lima.api.bg/);



informaţii despre traficul existent prin punctele de trecere a frontierei bulgare
http://www.nsgp.mvr.bg/Ejedneven_trafic_GKPP/default.htm;



informații despre condițiile meteo în Bulgaria www.sinoptik.bg sau www.meteo.bg.

În orașele Silistra și Burgas există consulate onorifice ale României care vă pot sprijini în
rezolvarea unor probleme urgente prin contactul cu autoritățile locale.
Consulii onorifici nu pot emite documente de identitate și nu pot îndeplini formalități
consulare.


Consulatul Onorific al României la Silistra

Adresa: Silistra 7500, str. Geno Cholakov nr. 3
Telefon & Fax: +359 86 820035
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E-mail: conshonro@gmail.com
Consul onorific: Dl. IVANOV Stefan Raichev
Circumscripţia consulară cuprinde regiunea Silistra.


Consulatul Onorific al României la Burgas

Adresă:Str.Serdika nr.2b, et.2, 8000 Burgas
Telefon: (00359) 56 800.995
Fax: (00359) 56 840.455
E-mail: consonro@gmail.com
Consul onorific: Dna POPESCU Evghenia Todorova
Circumscripţia consulară cuprinde regiunile: Dobrici, Varna, Burgas, Şumen, Razgrad, Târgovişte,
Sliven, Iambol şi Stara.

 Reglementări vamale
Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt:


ţigări: 200 bucăţi



1 litru de băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.

Conform legislaţiei bulgare, la intrarea şi la ieşirea în/din Bulgaria se declară în
scris bunurile deţinute, precum şi sumele în leva sau valută, însumând peste 10.000 euro de
persoană.
De asemenea, se declară bijuteriile din aur, platină şi pietre preţioase care depăşesc
greutatea de 60 grame (în total). În cazul metalelor preţioase neprelucrate, limita este de 37
grame.
Bijuteriile şi/sau metalele şi pietrele preţioase care depăşesc limitele precizate mai sus,
nedeclarate, se confiscă în folosul statului.
 Utilizarea cărţilor de credit
În Bulgaria sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit. Acestea pot fi folosite la majoritatea
distribuitorilor de produse sau servicii care au afişate însemnele cardurilor şi pot fi utilizate la
orice bancomat (ATM). Bancomatele eliberează bancnote naţionale - LEVA.
 Regimul medicamentelor
Sunt excluse atât la intrare, cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.
Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare, iar acestea
să fie în ambalajul original!
Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care
depăşesc sfera celor uzuale. Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.
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ELVEȚIA
Cetăţenii români se pot deplasa pe teritoriul Elveţiei în baza cărţii de identitate valabile
sau a paşaportului valabil.
Atât la intrarea în Elveţia, cât şi pe teritoriul cantoanelor, autorităţile de frontieră pot
verifica documentele care justifică scopul declarat al călătoriei.
După caz, acestea pot solicita:
•

Prezentarea biletului de călătorie;

•

Dovada rezervării cazării la hotel;

•

Dovada deţinerii unei sume suficiente de bani – numerar/cărţi de credit pentru întreţinerea
pe perioada şederii în Elveţia; Alte documente doveditoare ale scopului declarat al
călătoriei.

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI CÂND CĂLĂTORIŢI CU AUTOTURISMUL
La intrarea în Elveţia este posibilă verificarea stării autoturismului, astfel încât, acesta să
corespundă normelor tehnice conform reglementărilor legale elveţiene. De asemenea, se vor
prezenta, la solicitarea autorităţilor de frontieră, documentele autoturismului, dovada
proprietăţii, talonul de înmatriculare şi aasigurarea (cartea verde).


Vigneta: se procură contra cost (40 CHF) de la punctele de trecere a frontierei. Vigneta

se lipeşte în mod obligatoriu pe parbrizul maşinii.


Cauciucuri de iarnă: este indicat să folosiţi cauciucurile de iarnă dacă urmează să

călătoriţi în zonele alpine.


Aparate anti-radar: pe teritoriul Elveţiei deţinerea sau utilizarea aparatelor de detectare

a radarului, precum şi a celor anti-radar este interzisă, constituind infracţiune şi se pedepseşte
conform legislaţiei fiecărui canton.
Centura de siguranţă: este obligatorie atât pentru locurile din față cât şi pentru cele din spate!
 Limite legale de viteză:
o 50 km/h în localităţi;
o 80 km/h în afara localităţii;
o 120 km/h pe autostrăzi.
•

Încheiaţi o asigurare auto care să acopere inclusiv eventualele accidente rutiere.
 Asigurarea medicală de călătorie
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Procuraţi-vă, înainte de deplasare, Cardul european de asigurări de sănătate!
Asigurarea privată nu poate fi considerată un înlocuitor a Cardului european, ci doar un
mijloc complementar de asigurare a accesului mai facil la anumite servicii medicale.
Fiecare cetăţean român este direct responsabil pentru plata eventualelor îngrijiri medicale!
În cazul în care călătoriţi cu avionul
Informaţi-vă în legătură cu produdele şi cantităţile de lichide pe care le puteţi lua în bagajul de
mână.

În

acest

sens

puteţi

consulta

pagina

web

a

Companiei

aeriene

Swiss:

https://www.swiss.com/ch/EN/prepare/baggage/hand-baggage.

În cazul în care călătoriţi cu trenul
Vă recomandăm să consultaţi pagina de Internet a Căilor Ferate Federale Elveţiene:
http://www.cff.ch/home.html .
În cazul în care călătoriţi cu animalul de companie
Vă

recomandăm

să

consulataţi

pagina

web

a

Oficiului

Veterinar

Federal:

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html .
DACĂ VĂ CONFRUNTAŢI CU O SITUAŢIE DEOSEBITĂ
Atenţie! Indiferent de gravitatea accidentului produs, trebuie anunţată poliţia locală.


În caz de accident uşor, completaţi împreună cu cealaltă parte implicată formularul tip
pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări. Notaţi elementele de identificare ale
celuilalt autovehicul implicat şi ale societăţii de asigurare a acestuia.



În cazul producerii unui accident soldat cu victime, toate persoanele implicate,
inclusiv pasagerii, nu trebuie sa părăsească locul producerii acestuia fără autorizaţia
poliţiei, exceptând cazurile când este nevoie de ajutor medical sau dacă trebuie apelată
poliţia.

Pentru a solicita asistenţă consulară, contactaţi Ambasada României la Berna (+41
763875005).


Telefoane de urgenţă:



112- Număr internaţional de urgenţe



118- Pompieri
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117- Poliţie



144- Ambulanţă



140- Service de depanare



161.300 MHz (canal E)- Radiocomunicaţie (în caz de avalanşă).


În condiţiile în care nu mai deţineţi un document de călătorie, puteţi solicita sprijinul
Ambasadei României la Berna, care vă poate elibera un titlu de călătorie, acest
document permiţându-vă întoarcerea în România.



În cazul în care documentul de călătorie vă este furat, trebuie să declaraţi furtul la
poliţia locală, apoi vă puteţi adresa Ambasadei României la Berna pentru a obţine titlul
de călătorie.

În cazul în care nu mai deţineţi un document de călătorie şi sunteţi nevoit să vă continuaţi
călătoria în străinătate, Ambasada României la Berna vă poate elibera un paşaport temporar în
condiţiile prevăzute de lege.
Coordonate utile:
 Secţia Consulară a Ambasadei României la Berna
Adresă: Brunnadernstrasse 20, 3006 Bern
Telefon: +41-31-351 36 39, +41-31-351 05 46, +41-31-351 05 47.
Fax: +41-31-352 35 51
Telefon pentru situaţii de urgenţă: +41 (0)76 387 50 05


Atenţie! În Geneva, Lugano şi Zürich există trei consulate onorifice ale României care

vă pot sprijini în rezolvarea unor probleme urgente prin contactele cu autorităţile locale, dar
care nu pot emite documente de identitate româneşti sau realiza formalităţi consulare.


Consulatul Onorific al României la Geneva

Adresa: 14, Chemin du Colladon, 1209 – Genève
Telefon: +41-(0)22.788.44.37
Fax: +41-(0)22.788.44.38
E-mail: consulatroumanie@gmail.com
Web site: http://consulatroumanie.com/
Circumscripţii: cantoanele Geneva, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Jura şi Valais.


Consulatul General Onorific al României la Zürich

Adresa: Industriestrasse 10, 8618 Oetwil am See
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Telefon: 0041-(0)44-929 65 42
Fax: 0041-(0)44-929 65 05
E-mail: dzc@deesse.ch
Circumscripţii: cantoanele Zürich, Zug, Schaffhausen şi Saint-Gallen.


Consulatul Onorific al României la Lugano

Adresa: Riva Paradiso 42, 6900 Lugano - Paradiso
Telefon: 0041-(0)91-994 93 92
Fax : 0041-(0)91-994 93 35
E-mail: consorom@bluewin.ch
Website: http://www.consorom.ch/
Circumscripţii: cantoanele Grison şi Tessin.
 LINKURI UTILE


Pentru a obţine informaţii utile privind posibilităţile de cazare în diferite cantoane sau
mijloace

de

transport

locale

puteţi

accesa

pagina

de

internet

http://www.myswitzerland.com/fr/accueil.html.


De asemenea, accesând acest site puteţi obţine şi sugestii de vacanţă în funcţie de
interesul dumneavoastră (excursii montane, manifestări tradiţionale sau sporturi
extreme).



http://www.stations-de-ski.ch/ este un site care promovează staţiunile de schi din vestul
Elveţiei.

 Reglementări vamale:
Regulamentul vamal elveţian conţine prevederi similare cu cele ale statelor membre ale
Uniunii Europene.
Limitele cantitative pentru anumite produse sunt:
 200 bucăţi ţigări
 2 litri până la 15 % vol. şi 1 litru peste 15 % vol. băuturi alcoolice
 Regimul medicamentelor
Drogurile de orice tip şi substanţele dopante sunt interzise atât la intrarea în Elveţia, cât şi la
ieşirea din ţară.Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate
personală.
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FRANŢA
Cetăţenii români, în calitate de cetăţeni europeni, pot călători pe teritoriul Franţei în baza
cărţii de identitate sau a paşaportului românesc în curs de valabilitate.
Atragem atenţia asupra faptului că starea de urgenţă, instituită de autorităţile franceze ca
urmare a atentatului de la Nisa din luna iulie 2016, a fost prelungită până la data de 15 iulie 2017.
Pe durata stării de urgenţă, autorităţile franceze pot dispune temporar măsuri de securitate
excepţionale (cu ar fi reintroducerea controalelor de identitate, interzicerea unor manifestaţii
publice etc.).
Recomandăm cetăţenilor români care doresc să călătorească în Franţa în perioada
următoare să consulte site-ul MAE, rubricile „Alerte de călătorie” şi „Condiţii de călătorie”,
precum şi site-ul misiunii, unde sunt actualizate în timp util informaţiile privind eventuale restricţii
de călătorie.
 Asigurarea medicală de călătorie
Înainte de a călători în Franța, recomandăm încheierea unei asigurări medicale de călătorie,
la o societate privată, valabilă în statele membre UE, care să acopere cheltuielile medicale
ocazionate de îngrijiri medicale de urgență (îmbolnăviri, accidente, urgențe stomatologice) și în
special repatrierea sanitară sau în caz de deces.
 Amenințări teroriste
Cetățenilor români care călătoresc în Franța li se recomandă să urmărească în permanență
anunțurile și recomandările făcute de autoritățile franceze și să acceseze periodic pagina web a
Ministerului român al Afacerilor Externe.
 Siguranță si criminalitate
Franța este o țară cu un nivel de criminalitate redusă. Infracțiuni minore de tipul furtului din
buzunare, înșelăciunilor sau furtului din mașini pot apărea în zone aglomerate (gări, stații, parcări,
centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).
 Transportul în comun
Rețeaua de transport în comun din Franța este foarte bine deservită, pe lângă autobuze
existând, în orașele mari, și metrou. Costul unui bilet de metrou este de 1.90 euro. Exista însă si

22

22

abonamente săptămânale, lunare sau anuale.
 Alte recomandări
Recomandăm cetățenilor români care se deplasează în Franța să păstreze în locuri sigure
documentele și valorile personale (biletele de călătorie, banii, cărțile de credit), să încuie mașinile
și să le asigure cu sisteme de alarmă.
 Informații turistice
Cetățenii romani, în calitate de cetățeni europeni, care au sub 26 de ani, au acces gratuit la
anumite muzee şi puncte turistice din Franța, prin prezentarea unui document de identitate. Sfătuim
cetăţenii români care doresc să se deplaseze în Franţa în scop turistic în perioada Sărbătorilor de
Paşte să consulte în prealabil orarul obiectivelor turistice dorite, întrucat multe dintre acestea sunt
închise de regula, în zilele de luni.
 Link-uri utile : www.mae.ro; http://paris.mae.ro/; www.douanes.gouv.fr.

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI CÂND CĂLĂTORIŢI CU AUTOTURISMUL


În Franța, circulația auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului;



Purtarea centurii de siguranță este obligatorie. Folosirea telefonului mobil la volan este

interzisă. Majoritatea locurilor de parcare este cu plată. Parcarea în zone interzise se sancționează
cu amenda până la 375 de euro sau cu ridicarea mașinii;


În Franța este interzisă folosirea ori simpla deținere a aparatelor de detectare a radarelor (se

amendează cu 1.500 euro și, în anumite cazuri, cu reținerea permisului de conducere și confiscarea
mașinii);


Permisul de conducere valabil emis în România este recunoscut în Franța. Conducătorii

auto sunt obligați să posede un etilotest (cu excepția conducătorilor vehiculelor cu motor cu 2 sau 3
roți, având o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cm³);


Manipularea tahografului se sancționează cu amendă de până la 30.000 EUR și, în anumite

cazuri, cu pedeapsa cu închisoarea de până la un an și reținerea autovehiculului.
DACĂ VĂ CONFRUNTAŢI CU O SITUAŢIE DEOSEBITĂ
Recomandăm cetățenilor români care se confruntă cu o situație deosebită să sesizeze
Ambasada României de la Paris sau oficiile consulare române din Franța, care pot acorda asistență
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consulară în condițiile prevăzute de lege.


Ambasada României la Paris
Adresă: 3, rue de l'Exposition, 75343 Paris cedex 07
Telefoane call center: +33 (0)1 47 05 29 66; +33 (0)1 47 05 27 55; +33 (0)1 45 50 39 97
Fax: +33 (0) 1.44.18.90.17
Telefon pentru situații de urgență (accidente, deces, calamitați): +33 (0) 68 07 13 729.



Consulatul General al României la Lyon
Adresa: 29, rue de Bonnel, 69003 Lyon
Telefon call center : +33 (0) 4 786.07.077
Fax : + 33 (0) 4-786.07.094
Telefon de urgență: 0033 6 43 62 77 36 (accidente, deces, calamitați și alte situații
excepționale).



Consulatul General al României la Marsilia
Adresa: bulevardul Michelet nr. 157, arondismentul 9, 13009 Marsilia
Telefon: +33 (4) 91.22.17.34, +33 (4) 91.22.17.41
Fax: (0033)(4) 91.22.17.87
Telefon de urgență: +33 6 10 02 71 64 (accidente, deces, calamități și alte situații
excepționale).



Consulatul General al României la Strasbourg
Adresa: 25, rue Trubner, 670000 Strasbourg
Telefon: +33 (0)3.88.61.98.96 , +33 (0)3.88.35.65.49
Fax: +33 (0)3.88.61.44.25
Telefon de urgență: +33 6 27 05 00 22 (accidente, deces, calamități și alte situații
excepționale).
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GERMANIA

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Republica Federală Germania.
Intrarea în Republica Federală Germania este permisă cu paşaportul sau cartea de
identitate valabile.
CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI CÂND CĂLĂTORIŢI CU AUTOTURISMUL
Starea generală a drumurilor şi infrastructurii rutiere este foarte bună. Permisul de
conducere românesc este valabil pe teritoriul Germaniei.
Utilizarea centurii de siguranţă este obligatorie.
Folosirea telefonului mobil la volan este interzisă.
Utilizarea detectoarelor de radar şi a aparatelor antiradar constituie contravenţie, organele
de poliţie având dreptul de a confisca aceste dispozitive.
Parcarea este permisă numai în locuri rezervate, contra cost (tichetele se cumpără fie de
la aparatele de taxare din parcare, fie de la centrele de difuzare a presei).
În scopul reducerii poluării aerului cu particule fine şi bioxid de azot, în numeroase oraşe
din Germania au fost delimitate zone de protecţie de mediu sau zone ecologice, unde pot circula
numai autovehiculele cu plachetă (“Feinstaubplakette”) corespunzătoare grupei de substanţe
poluante căreia îi aparţine autovehiculul sau care au aprobare specială, iar nerespectarea acestei
reglementări atrage după sine o pedeapsa cu amendă. Centrele de eliberare ale plachetelor sunt
oficiile de înmatriculare a autovehiculelor sau alte instituţii autorizate să acorde plachetele,
precum şi instituţiile autorizate să facă analiza gazelor de eşapament.
 Limite de viteză:
o Autostradă: 130 km/h, cu excepţia zonelor în care sunt restricţii;
o În afara localităţilor variază între 70-100 km/h;
o Oraş: 30-50 km/h.
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DACĂ VĂ CONFRUNTAŢI CU O SITUAŢIE DEOSEBITĂ


În cazul producerii unui accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte
implicată, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări. Notaţi
elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de
asigurare a acestuia.



Dacă în urma accidentului au fost rănite persoane, contactaţi poliţia locală, după ce aţi
acordat primul ajutor. Pentru sprijin, adresaţi-vă partenerului societăţii române de
asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea Verde.



Numere de urgenţă:

- 112 – pompieri, salvare, descarcerare;
- 110 – poliţie.
Datele de contact şi numerele de urgenţă ale misiunilor diplomatice şi consulare române în
Germania, unde pot suna cetăţenii români aflaţi în situaţii deosebite sunt:


Ambasada României la Berlin (jurisdicţie teritorială pentru landurile Berlin, Brandenburg,

Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein,
Thüringen, Hamburg si Bremen)
Adresă: Dorotheenstrasse 62 - 66, 10117 Berlin
Telefon secretariat: + 49 30 21239 202
Fax secretariat: +49 30 21239 399
Fax Consulat: + 49-30-21239 554
E-Mail: berlin.cons@mae.ro
Website: http://berlin.mae.ro
Telefon de urgenţe - +49 160 9088 4680


Consulatul General al României la Bonn (jurisdicţie teritorială pentru landurile Nordrhein-Westfallen,

Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland)
Adresa: Legionsweg 14, 53117 Bonn
Telefon secretariat: +49 228 6838111
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Fax secretariat: +49 228 680578
Fax Consulat: +49 228 680247
E-mail: bonn@mae.ro
Website: http://bonn.mae.ro
Telefon urgenţe: +49 173 5757 585


Consulatul General al României la München (jurisdicţie teritorială pentru landurile Bayern si Baden-

Wurttemberg)
Adresa: Richard-Strauss-Str. 149, 81679 München
E-mail: munchen@mae.ro
Fax: 0049-89-553348
Website: http://munchen.mae.ro
Telefon urgenţe: +49 160 208 7789


În situaţia în care nu vă mai aflaţi în posesia unui document de călătorie, puteţi
solicita sprijinul Secţiei Consulare din cadrul Ambasadei României la Berlin sau a
Consulatelor Generale ale României din München şi Bonn, care vă pot elibera un titlu de
călătorie în baza căruia vă puteţi întoarce în România.



În cazul în care documentul de călătorie vă este furat, trebuie, mai întâi, să declaraţi
furtul la poliţia locală, iar ulterior vă puteţi adresa reprezentanţelor consulare române
pentru obţinerea titlului de călătorie.

 Reglementări vamale speciale

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen.
Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale
UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate. Detalii suplimentare privind regimul
vamal pot fi obţinute prin intermediul paginii web a Administraţiei Federale a Vămilor
(www.zoll.de).
 Regimul medical

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare, cardul
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european de asigurări sociale de sănătate sau asigurarea medicală suplimentară vă vor da acces la
îngrijirile medicale necesare.
În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din
sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). Aceasta
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.
În Germania nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.
 Regimul medicamentelor
Sunt excluse, atât la intrarea cât şi la ieşirea din ţară, drogurile de orice tip şi substanţele
dopante.
Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!
Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta pentru medicamentele care depăşesc
sfera celor uzuale.
Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.
 Siguranţă şi criminalitate

Germania este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut. Infracţiuni minore de tipul
furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări,
staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi). În cazul unor
incidente grave se recomandă contactarea poliţiei locale, precum şi a celui mai apropiat oficiu
consular român.

 RECOMANDĂRI GENERALE
Atunci când călătoriţi în Germania este necesar să vă asiguraţi că:
-

Aveţi la dumneavoastră cardul european de asigurări de sănătate;

-

Dacă urmaţi un tratament medicamentos, aveţi cantităţile necesare de medicamente pentru
uzul personal sau reţeta prescrisă de medicul din România;
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-

Aveţi un loc de cazare;

-

Deţineţi suficiente resurse pentru acoperirea costurilor perioadei de şedere;

-

Deţineţi documente corespunzătoare pentru animalele de companie care vă însoţesc;

-

Suplimentar, este recomandat să încheiaţi o asigurare auto care să acopere inclusiv
eventualele accidente rutiere produse pe teritoriul Germaniei;

-

Nu plecaţi la drum fără acte de identitate şi cartea de identitate a maşinii;

-

Respectaţi regulile de circulaţie şi limitele de viteză legale, inclusiv prevederile referitoare la
obligativitatea purtării centurii de siguranţă;

-

Nu lăsaţi nesupravegheate bagajele dumneavoastră şi aveţi grijă de bani, documente şi
obiecte valoroase, mai ales în zonele aglomerate, cum sunt în această perioadă obiectivele
turistice şi pieţele de Paşte.
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GRECIA
Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Republica Elenă.
Intrarea în Republica Elenă este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de
valabilitate.
CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI CÂND CĂLĂTORIȚI CU AUTOTURISMUL


Taxele pentru autostrăzi
Taxele pentru autostrăzi în Republica Elenă pentru autoturisme variază în funcţie de

lungimea tronsonului utilizat. Între oraşele Salonic şi Atena, pe o distanţă de aproximativ 520570 de km, taxele de autostradă sunt cuprinse între 30 şi 58 de euro.


Detectoare radar sau aparatură anti-radar
Legea elenă interzice cu desăvârşire folosirea, dar şi simpla posesie în autoturism a

unor aparate anti-radar, a detectoarelor anti-radar, precum şi a altor sisteme de depistare a
radarelor.
Aşadar, vă recomandăm să nu deţineţi în autoturisme detectoare anti-radar, aparate
anti- radar sau alte sisteme de acest gen.
Deţinerea sau folosirea detectoarelor radar, precum şi a aparaturii anti-radar se
sancţionează cu amendă în valoare de 2.000 euro, reţinerea permisului de conducere până la 30
de zile, confiscarea actelor autoturismului şi a plăcuţelor de înmatriculare până la 60 de zile.


Limitele de viteză admise
Pe autostradă, limita maximă de viteză admisă este de 130 km/h. Acordaţi maximă

atenţie indicatoarelor rutiere de limitare a vitezei.
Sunt prevăzute limitări de până la 80 km/h în funcţie de condiţiile de drum, trafic,
meteo, lucrări pe carosabil.
Depăşirea vitezei legale cu peste 20 de km/h se pedepseşte cu amendă de 100 euro, iar
cu peste 30 de km/h amenda este de 350 euro şi reţinerea permisului pentru 60 de zile.


Alte recomandări
Parcarea în locurile interzise se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 -150 euro
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şi reţinerea plăcuţelor de înmatriculare până la 20 de zile, precum şi plata taxei de parcare
pentru acest interval de timp.
Poliţia elenă aplică amenzi şi poate reţine permisul de conducere, actele
autoturismului şi plăcuţele de înmatriculare pentru:
o Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii autoturismului;
o Circulaţia pe benzile destinate mijloacelor de transport în comun;
o Depăşirea şi încălcarea linei continue;
o Neoprirea la semnalele agentului de circulaţie;
o Nerespectarea semnalelor semaforului;
o Oprirea pe autostradă în locuri neamenajate;
o Condusul pe contrasens.

Recomandăm cetăţenilor români să se informeze din timp asupra posibilelor
restricţii de trafic terestru impuse de autorităţile elene şi bulgare pe ruta Bulgaria-Grecia,
datorate lucrărilor de construcţie a autostrăzii care leagă cele două state.
DACĂ VĂ CONFRUNTAŢI CU O SITUAŢIE DEOSEBITĂ


În cazul unor incidente care afecteazã siguranţa persoanei sau a bunurilor, se

recomandă să fie contactată poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.
În cazul producerii unui accident de circulaţie trebuie anunţată poliţia elenă la telefoanele 112
sau 100.


În cazul pierderii/furtului documentelor de călătorie cetăţenii români pot contacta:


Ambasada României la Atena - Secţia Consulară
Telefon: 00302106728879 sau 00302106728875



Consulatul General al României din Salonic
Telefon: 00302310340088 sau 00302310340089
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Numere de telefon de urgenţă ale autorităţilor publice din Republica Elenă


112 - Număr general de urgenţă



100 - Poliţia elenă
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166 - Asistenţa medicală de urgenţă



199 - Pompierii



171 - Poliţia turistică



0030 210 5284209 și 0030 210 5284121 - poliţia rutieră Atena



00302107793777 - prim ajutor în caz de otrăvire

 THASSOS:





Secţia de poliţie: +30 25930 22500
Poliţia turistică: +30 25930 23111
Portul Thassos: +30 25930 22106
Centrul medical Prinos-Thassos: +30 25930 71100

 CORFU:





Secţia de poliţie: +30 2661029125-6
Poliţia turistică: +30 2661029169
Portul Corfu: +30 26610 45551
Spitalul general Corfu: +30 26613 60400, +30 26613 60500

 ZAKINTHOS:





Secţia de poliţie: +30 26950 42550
Poliţia turistică: +30 26950 24482
Portul Zakinthos: +30 26950 28117
Spitalul general Zakinthos: +30 2695360500 sau +30 26950 23166

 LEFKADA:
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Secţia de poliţie: +30 26450 29370
Poliţia turistică: +30 26450 29379
Portul Lefkada: +30 26450 22322
Spitalul Lefkada: +30 2645360200







KATERINI:
Secţia de poliţie: +30 23510 46623
Poliţia turistică: +30 23510 23440 sau +30 23510 46654
Secţia portuară nr. 3 Paralia – Katerini: +30 23510 61209
Spitalul general Katerini: +30 23513 50200
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ITALIA
Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Italia.
Intrarea în Italia este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

CE TREBUIE SĂ STIŢI CÂND CĂLĂTORIŢI CU AUTOTURISMUL
Starea generală a drumurilor şi a infrastructurii (autostrăzi, drumuri rapide şi drumuri
naţionale) este foarte bună. În Italia este obligatoriu ca farurile să fie aprinse în permanenţă (faza
de întâlnire).
 Taxele pentru autostrăzi
Accesul pe autostradă este permis în urma achitării taxelor specifice. Plata acestor taxe se
efectuează la punctele special amenajate, plasate la intrarea sau la ieşirea de pe autostradă.
 Detectoare radar sau aparatură anti-radar
În Italia este interzisă deţinerea şi utilizarea detectoarelor de radar sau a aparatelor antiradar, abaterea de la această regulă fiind sancţionată cu amenzi ridicate.
 Limitele de viteză admise
o străzi urbane (centrul localităţilor) - 50 km/oră;

o străzi urbane de periferie (centură) - 70 km/oră;

o drumuri extraurbane - 90 km/oră;

o drumuri extraurbane principale (cu caracteristici de autostradă) - 110 km/oră;

o autostrăzi - 130 km/oră.
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Depăşirea limitelor de viteză poate atrage aplicarea unor amenzi de până la 1000 euro şi
suspendarea permisului de conducere.
 Alte recomandări
Asigurarea internaţională de răspundere civilă auto pentru terţi (cartea verde) este
obligatorie.
Respectaţi regulile de circulaţie şi limitele de viteză legale, inclusiv prevederile referitoare
la obligativitatea purtării centurii de siguranţă!
Folosirea telefonului mobil la volan este interzisă.
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).

DACĂ VĂ CONFRUNTAŢI CU O SITUAŢIE DEOSEBITĂ
 În cazul producerii unui accident de circulaţie


În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la

dispoziţie de societăţile locale de asigurări (modulo di constatazione amichevole di incidente –
CAI), privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul
implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.


Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul

ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă
care figurează pe Cartea verde. Se recomandă acordarea unei atenţii deosebite pentru rubricile
care se completează prin simpla bifare.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.
Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:
 113 - Serviciul de urgenţe al poliţiei
 1518 - Serviciul de informaţii trafic
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 Numerele de urgenţă la care pot fi apelate autorităţile locale (poliţie, spital, pompieri)
În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a
autorităţilor italiene, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:


113 – Poliţia



112 – Carabinierii



115 – Pompierii



118 – Salvarea

În situaţii deosebite, pentru a beneficia de asistenţă consulară, puteţi contacta:


Ambasada

României

la

Roma:

0039068084529;

0039068078807;

0039068083537; 0039068068777
Telefon de urgență: 0039 345.147.39.35.


Consulatul General al României la Milano: 00390240098088; 00390240074018

Telefon de urgenţă: 00393661081444


Consulatul General al României la Torino: 011282865; 011854971; 0112495264;

0112376987; 0112376514; 0112495775
Telefon de urgenţă: 0039 338.756.81.34.


Consulatul General al României la Trieste: 0039040411652; 0039040412 536;

0039040416350; 0039040528136.
Telefon de urgență: 0039 340.882.16.88.


Consulatul General al României la Bologna: 00390515872120; 0515872209.

Telefon de urgență: 0039 349.117.82.20.


Consulatul României la Catania: 0039095537909; 0039095530283.

Telefon de urgenţă: 00393209653137.
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ISRAEL
Cetăţenii români care călătoresc în Israel în scopuri turistice nu au nevoie de viză de
intrare pentru o şedere de maximum 90 zile, într-un interval de şase luni.
Paşaportul trebuie să fie valabil cel puţin 6 luni de la data prevăzută pentru intrarea
în Israel.
Cetăţenii români care călătoresc în Israel pentru alt scop decât cel turistic (muncă, studii,
tratamente medicale), trebuie să obţină vizele corespunzătoare, anterior intrării.
Următoarele categorii de persoane au obligaţia de a obţine permisiunea autorităţilor
israeliene de a intra în ţară, înaintea efectuării călătoriei:
•

persoane care au fost expulzate din această ţară;

•

persoane care au stat ilegal pe teritoriul israelian;

•

persoane cărora li s-a refuzat intrarea în Israel în trecut;

•

persoanele care doresc să viziteze cetăţeni străini care lucrează legal pe teritoriul

Israelului;
•

rude ale cetăţenilor străini care lucrează în Israel.
 Situaţia de securitate
În prezent, situaţia de securitate este calmă, însă vă recomandăm să manifestaţi atenţie şi

prudenţă sporite pe toată durata prezenţei în Israel, să urmăriţi în mod constant evoluţia stării de
securitate, să respectaţi atenţionările şi instrucţiunile autorităţilor locale şi să păstraţi legătura cu
Ambasada României din Tel Aviv.
Recomandăm atenţie la conduită în zonele unde este o prezentă militară (evitarea
fotografierii și comportamente provocatoare).
 Conduita în timpul vizitei la locurile sfinte
Ţinuta vizitatorilor la locurile sfinte trebuie să fie sobră (pantaloni lungi şi braţele
acoperite), iar comportamentul rezervat.
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 Sistemul medical
Încheiaţi o asigurare de călătorie, medicală şi de viaţă! Nu sunt necesare vaccinări speciale.
Pentru urgenţe medicale se poate apela telefonic numărul 101 pentru a chema o ambulanţă
sau a solicita informaţii despre cel mai apropiat spital sau secţie de urgenţă.
CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI CÂND CĂLĂTORIŢI CU AUTOTURISMUL
În Israel există un sistem de circulaţie auto modern, de tip european. Prioritatea este de
dreapta, iar utilizarea centurii de siguranţă este obligatorie. Starea generală a drumurilor şi a
infrastructurii rutiere este foarte bună. Permisul de conducere românesc este recunoscut în Israel.


Limitele de viteză admise

o

50 Km/h în oraş

o

80 km/h în afara oraşului

o

90-100 Km/h pe autostrăzi. Utilizarea centurii de siguranţă este obligatorie.
Parcarea se face în zonele marcate cu albastru/alb. Există parcări contra cost. Permisul de

conducere românesc este recunoscut în Israel.


Recomandări pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor nu este necesară anunţarea poliţiei. În aceste cazuri se face schimb
de poliţe de asigurare şi se procedează la reparaţia autovehiculului.
Dacă în urma accidentului sunt răniţi, anunţaţi poliţia (100), ambulanţa (101) şi societatea
de asigurare. În cazul internării în spital, este necesar să se solicite foaia de internare/externare. În
caz de accident se completează un formular care trebuie să cuprindă următoarele elemente: data
accidentului, ora şi locul; datele maşinii implicate (număr, tip, actele maşinii); numele societăţii
de asigurare; numărul actului de asigurare medicală; numărul poliţei de asigurare; datele şoferului
implicat în accident (nume prenume, numărul carnetului auto, nr. cărţii de identitate, adrese şi nr.
de telefon).
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ALTE RECOMANDĂRI
Pentru siguranţa dumneavoastră vă recomandăm:
 Să evitaţi circulaţia pe timp de noapte, locurile aglomerate, demonstraţiile şi deplasarea în
zone izolate ale ţării;
 Să 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 ;
 Să ţineţi închise uşile şi geamurile de la autovehicule;
 Să păstraţi o fotocopie a paşaportului (pagina cu datele de identificare şi ultima viză
israeliană) separat de paşaport şi fişa de intrare în Israel sau alte acte;
 Să vă informați privind zonele în care se desfăşoară acţiuni de protest pentru a le putea
evita;
 Să urmăriţi măsurile locale de apărare civilă care sunt în vigoare (www.oref.org.il).
În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă
contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc se
recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie cât şi a Ambasadei României.

DACĂ VĂ CONFRUNTAŢI CU O SITUAŢIE DEOSEBITĂ
În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se
recomandă să fie contactată poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.


Ambasada României în Israel

Telefon direct: 0097235290777
Telefon de urgenţă: 0097254 564 3279
Secţia consulară telefon: 00972 35713067 și 00972 35713183


Oficiul de Reprezentare a României la Ramallah – Palestina

Telefon: 00972 543870371 și 00972 599311733
De asemenea, în cazul deplasărilor în Ierusalim pe durata sărbătorilor pascale, vă recomandăm să
consultaţi şi pagina web a Reprezentanţei Patriarhiei Române la Ierusalim
(http://www.jerusalem.ro/ ).
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MAREA BRITANIE
Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Marea Britanie.
Intrarea în Marea Britanie este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de
valabilitate.
CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI CÂND CĂLĂTORIŢI CU AUTOTURISMUL
 Detectoare radar sau aparatură anti-radar
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.
 Permisul auto
Permisul de conducere românesc este valabil în Marea Britanie.
 Alte recomandări
Circulaţia auto 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 contravenienţilor plata amenzii pe loc.
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 sus-menţionată va putea fi aplicată şi de către inspectori ai "Vehicle and
Operator Services Agency" (VOSA - instituţie similară RAR), iar în cazul în care şoferii
străini se află în imposibilitatea de a plăti amenda, inspectorii VOSA pot imobiliza
autovehiculul, până la plata amenzii.
În zona centrală a Londrei (marcată în trafic cu "C" roşu pe fond alb), accesul
autovehiculelor în zilele lucrătoare, între orele 07.00 si 18.00, este permis pe baza "taxei de
aglomeraţie" (Congestion Charge), care se plăteşte electronic pentru un autovehicul
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determinat.
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă (120£) circulaţia pe banda
rezervată autobuzelor, în intervalele orare precizate pe indicatoare.
Atenţie!

Încheierea

poliţelor

de

asigurare

trebuie

efectuată

în

România,

neexistând posibilitatea încheierii acestora în Marea Britanie.
Asigurarea auto este obligatorie pe teritoriul Marii Britanii.
Poliţa RCA 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 toţi pasagerii;
 Folosirea telefonului mobil la volan este interzisã;
 Parcarea se poate face numai în locurile şi în intervalele orare permise.
Parcarea altor vehicule pe locurile rezervate rezidenţilor este sancţionată cu
amendă.
În general, plata parcării se efectuează prin introducerea de monede sau a cardului
electronic în aparatele de parcare, care eliberează un tichet (conform timpului dorit de
parcare). Tichetul trebuie afişat la vedere, în geamul sau pe bordul autoturismului.
Tot mai multe zone de parcare situate în centrul Londrei au trecut exclusiv la sistemul
de plată electronică prin telefonul mobil, pe baza unui cont deschis anterior pentru un card
bancar şi pentru un vehicul determinat.
Neplata parcării atrage imobilizarea autovehiculului.
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ÎN CAZUL CĂLĂTORIEI CU AVIONUL
Au fost modificate regulile privind obiectele admise ca bagaje de mână pentru călătorii
care se îmbarcă în zboruri cu destinaţia Marea Britanie din următoarele state: Turcia, Liban,
Iordania, Egipt, Tunisia şi Arabia Saudită. Regulile se aplică şi călătorilor care tranzitează prin
aeroporturi din aceste state dacă destinaţia zborului este în Marea Britanie.
Orice telefon, tabletă sau laptop trebuie pus în bagajul de cală dacă depăşeşte
următoarele dimensiuni: 16 cm în lungime ; 9,3 cm în lăţime ; 1,5 cm în grosime. Niciun telefon,
tabletă sau laptop care depăşeşte aceste dimensiuni nu este acceptat în bagajul de mână, chiar
dacă a fost achiziţionat în aeroport, inclusiv într-un magazin duty free.
Detalii suplimentare sunt disponibile la următorul link: https://www.gov.uk/handluggage-restrictions/electronic-devices-and-electrical-items .

DACĂ VĂ CONFRUNTAŢI CU O SITUAŢIE DEOSEBITĂ


Numerele de urgenţă la care pot fi apelate autorităţile locale (poliţie,
spital, pompieri)

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată
a autorităţilor britanice, trebuie apelat numărul principal de urgenţă 999 sau alternativ 112. Pentru
non-urgenţe, apelaţi 101 (Metropolitan Police).
Atenţie! 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 se verifica dacă totul este în regulă!


În cazul unor incidente care afecteazã siguranţa persoanei sau a bunurilor, se
recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei.



În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a
biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român.

Este indicat să aveţi tot timpul cu dvs. cel puţin fotocopia actului de identitate.


În situaţia producerii unui atac terorist

Autorităţile britanice nu au modificat nivelul de alertă teroristă – acesta este în prezent 4
din 5 (sever).
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În asemenea situații, trebuie să respectaţi întocmai indicațiile autorităților britanice și să
contactaţi Ambasada României la Londra.
În cazul producerii unui atac, indiferent dacă vă aflaţi sau în apropierea locului respectiv, este
recomandabil să vă contactaţi de urgență rudele aflate în România pentru a confirma faptul că nu
se vă aflaţi în pericol.


În cazul producerii unui accident

În caz de accident rutier uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte, formularul tip de
înţelegere amiabilă, pe baza cărţii verzi, în orice limbă europeană, pus la dispoziţie de
societăţile locale de asigurări. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul
implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.
În caz de accident grav, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă
pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din Marea Britanie care figurează pe
Cartea verde.


Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

Cancelaria
Adresa: Arundel House, 4 Palace Green, Kensington, London W8 4QD Telefon:
0044 207 937 9666
Fax: 0044 207 937 8069
Web: http://londra.mae.ro;
Email: londra@mae.ro,
Secţia consulară
Adresa: M.E.I.C. House, 344 Kensington High Street, London W14 8NS Telefon:
+44 20 76027328; +44 20 76029833; +44 20 76036694; +44 20 76025193
Fax: +44 (0)20 7602.4229
E-mail: londra.cons@mae.ro
Linie telefonică pentru urgenţe +44 (0)7738716335
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Pentru informaţii de călătorie suplimentare puteţi accesa următoarele site-uri:
 site-ul Politiei Metropolitane (www.met.police.uk)
 site-ul Home Office (www.homeoffice.gov.uk), care conţine informaţii privind
siguranţa şi criminalitatea la nivel naţional.
Pentru un ghid complet al mijloacelor de transport disponibile, vă sfătuim să accesaţi siteul următor, unde veţi găsi informaţii privitoare la orice mijloc de transport în comun:
http://www.tfl.gov.uk/gettingaround/1106.aspx.
Accesând acest link, veţi avea posibilitatea de a consulta harta oraşului, de a achiziţiona
bilete pentru transportul în comun.

22

43

PORTUGALIA
Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Portugalia.
Cetăţenii români se pot deplasa pe teritoriul Republicii Portugheze în baza cărţii de
identitate sau a paşaportului valabile.
Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o
perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să
îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în
situaţii de urgenţă.
Cetăţenii români care doresc să-şi prelungească dreptul de şedere în Portugalia pentru o perioadă
mai mare de 90 de zile au obligaţia de a solicita certificatul de înscriere pentru cetăţenii europeni,
document ce se obţine de la primaria oraşului (Câmara Municipal) unde locuiesc pe teritoriul
Portugaliei. Pentru stabilirea reşedinţei pe teritoriul Portugaliei, cetăţenii români se vor adresa
Serviciului pentru Străini şi Frontieră (SEF). Detalii cu privire la documentele necesare şi
termenele legale pentru emiterea certificatului european şi stabilirea reşedinţei în Portugalia a
cetăţenilor europeni se găsesc pe site-ul https://www.portaldocidadao.pt.
CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI CÂND CĂLĂTORIȚI CU AUTOTURISMUL
În Portugalia, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Funcţionează
sistemul priorităţii de dreapta.
Pentru circulaţia autovehiculelor pe autostrăzi se percep taxe (în valoare de aproximativ 5
euro/100 km), iar pentru accesul pe cele două poduri din Lisabona “Vasco da Gama” şi “25
Aprilie”, în funcţie de tipul vehiculului se percep taxe între 1 şi 10 euro pe sensul de intrare în
Lisabona. Deţinerea unei asigurări auto valabile (carte verde) este obligatorie pe toată durata
prezenţei în Portugalia.
Nivelul amenzilor pentru lipsa asigurarii este de până la 1500 de euro, în funcţie de
prevederile articolului de lege încălcat.
Circulaţia/accesul pe autostrăzile cu taxe din Republica Portugheză se poate face pe baza
unui dispozitiv electronic de plată automată (Via Verde) sau în baza achitării taxelor de
tranzit . Mai multe informaţii puteţi obţine accesând site-ul http://www.estradas.pt/index (doar în
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limba portugheză).
Notă: Echipamentul electronic se achiziţionează sau se închiriază din zonele de servicii
de pe autostrăzi sau de la oficii poştale (CTT Correios).
Există trei tipuri de aparate electronice:


Dispozitiv electronic de înscriere (Dispozitivo electronico de matricula), care este

condiţionat de certificatul de înmatriculare al vehiculului şi nu poate fi transferat la alte vehicule.
Poate fi obţinut de la zonele de servicii de pe autostrăzi, oficii poştale şi magazinele companiei
Via Verde. Costuri: 27,50 euro la solicitare card, la care se adaugă reîncărcarea cu minim 10 euro
pentru vehicule uşoare şi 20 euro pentru vehicule grele. Valabilitatea este de 90 de zile de la data
ultimei reîncărcări. După această perioadă soldul ramas neutilizat se va pierde, iar aparatul va fi
dezactivat. Pentru reactivare va fi nevoie de o reîncărcare de minim 10 euro.


Dispozitiv temporar (Dispositivo temporario), reprezintă cea mai bună soluţie pentru o

perioadă scurtă de şedere şi este recomandat pentru vehicule cu număr de înmatriculare străin. În
acest caz aparatul electronic nu este condiţionat de certificatul de înmatriculare al vehiculului.
Este necesar a se încheia un contract de închiriere cu reprezentanţii autorizaţi din zonele de
servicii de pe autostrăzi, oficii poştale sau magazinele Via Verde. Costuri: depozit de 27,50 euro
(suma ce va fi restituită şoferului când aparatul va fi predat în bune condiţii, în termen de 30 de
zile), la care se adaugă taxa de reîncărcare de minim 10 euro pentru vehicule uşoare şi 20 euro
pentru vehicule grele. Costul contractului de închiriere este de 6 euro pentru prima săptămână şi
de 1,50 euro/ săptămână pentru următoarele săptămâni. Valabilitatea: 90 de zile de la data ultimei
încărcări. După această perioadă soldul rămas neutilizat va fi pierdut, iar dispozitivul dezactivat.
Pentru reactivarea aparatului va fi nevoie de o reîncărcare minimă de 10 euro.


Dispozitiv de la entităţile de încasare (Dispositivo de uma entidade de cobrança de

Portegens – DECP) dispozitiv poate fi utilizat de către autovehicule cu numere de înmatriculare
străine care vor sta în Portugalia o perioadă mai mare de timp. Deşi certificatul de înmatriculare
nu este obligatoriu, este necesar a se încheia un contract cu reprezentanţii autorizaţi. Poate fi
obţinut de la magazinele Via Verde (www.viaverde.pt). Costuri: 27,50 euro. De fiecare dată când
dispozitivul este utilizat, costul trecerii prin pasaj se face prin debit bancar din contul
şoferului.Valabilitatea: până la anularea contractului.
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Plata fără dispozitive electronice se face prin două modalităţi:


Achiziţionarea unui tichet preplătit pentru 3 zile (valabil doar pentru vehicule cu numar de

înmatriculare străin). Poate fi utilizat numai de către vehicule usoare pentru mai multe călătorii pe
autostrăzile respective. Poate fi cumpărat de la oficii poştale, reteaua Payshop de pe autostrăzi,
aeroportul din Porto şi internet: http://portagens.ctt.pt. Este permisă achiziţionarea a maxim 6
tichete preplătite pe an pentru fiecare număr de înmatriculare de vehicul. Costuri: 20 euro (plus
costuri administrative când achiziţionarea s-a efectuat pe internet).


Credit preplătit (valabil doar pentru vehiculele cu numar de înmatriculare străin) – utilizat

în cazul în care perioada de şedere în Portugalia nu justifică opţiunea dispozitivului temporar, şi
reprezintă o încărcare bazată pe înregistrarea numărului de înmatriculare la toate cabinele cu
taxare electronică. Se disting două cazuri:
1. plata înainte de traversarea autostrăzilor cu încasare exclusiv electronică prin intermediul
website-ului CTT, şoferii (dupa ce s-au înregistrat în acest site şi au obţinut contul de utilizator cu
parolă) pot alege urmatoarele modalităţi: să efectueze plata în avans, valabilă pentru 5 zile sau
până la terminarea soldului, cu valoarea de 10 euro, reîncărcabilă la oficii poştale, reţeaua
Payshop sau Atm-urile Multibanco. Soldul neutilizat poate fi rambursat, pe un card de credit, în
conformitate cu indicaţiile care figurează la înregistrarea in site-ul CTT; să efectueze o plată în
avans pentru călătorii predefinite în anumite zile; plata se efectuează prin card de credit valabil. În
ambele cazuri solicitanţii se pot înregistra la http://portagens.ctt.pt (site disponibil numai în
portugheză).
2. plata efectuată după ce s-a circulat pe autostrăzile respective (valabil numai pentru vehicule cu
număr de înmatriculare portughez). Dacă vehiculul nu are un dispozitiv electronic când circulă pe
autostrăzile respective, fotografia plăcii matricole va ramâne salvată până se va efectua plata.
Plata se poate efectua a doua zi după ce s-a circulat pe şoselele menţionate şi pentru o perioadă de
5 zile, la oficii poştale sau la magazinele de pe autostrăzi sau din reţeaua Payshop. Atenţie! Când
se închiriază un autoturism, este recomandat a se solicta informaţii cu privire la modalitatea în
care urmează să fie efectuată plata referitoare la taxele electronice, întrucât compania poate taxa
clienţii pentru folosirea taxelor prevăzute de lege.
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 Starea drumurilor
Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună. Folosirea telefonului mobil la
volan este interzisă.
Limitele de vitezã admise:
o 50 km/h în interiorul localităţilor (cu limitările ocazionale);
o 80 – 100 km / h pe şoselele naţionale (cu limitările ocazionale);
o 120 km/h pe autostradă (cu limitările ocazionale).
 Centura de siguranţă este obligatorie.
 Parcarea
Parcarea autovehiculelor în localităţi este strict reglementată şi semnalizată. Poliţia portugheză
controlează frecvent parcările cu plată şi dispune, de regulă, ridicarea vehiculului pentru care nu
s-au achitat taxele de parcare. Recuperarea vehiculului se face numai după achitarea unei amenzi
substanţiale (300 euro).
 Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului
Utilizarea pe drumurile publice a aparatelor de detectare a sistemelor radar precum şi a celor
antiradar este ilegală şi se sancţionează conform legii.
 Permisul de conducere
Permisul de conducere românesc este valabil în Portugalia timp de 3 luni. Dacă titularul
permisului îşi va continua şederea legală după 3 luni de la data intrării în Portugalia, va fi
necesară preschimbarea acestui document într-un permis de conducere auto portughez, la
sucursalele locale ale IMTT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres).
Pentru perioada de verificări, până la obţinerea permisului portughez, titularul va primi un
certificat provizoriu de conducere.
 Închirierea de autoturisme
Pentru a semna contracte de închiriere de autoturisme sau pentru a-și deschide un cont într-o
bancă, instituţiile portugheze cer un document de identitate cu specimenul de semnătură al
titularului. De aceea, cetăţenii români care călătoresc în Portugalia sunt sfătuiţi să aibă asupra lor
paşaportul (document în care figurează semnătura).
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DACĂ VĂ CONFRUNTAŢI CU O SITUAŢIE DEOSEBITĂ
 Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie
În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte, formularul tip pus la dispoziţie de
societăţile locale de asigurări privind producerea accidentului (Declaração Amigável de Acidente
Automovel). Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale
societăţii de asigurare a acestuia.
Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor.
Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.
Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:


Serviciul de urgenţe 112;



Serviciul de informaţii 118;

 Informaţii pentru cazurile de pierdere sau furt documente
În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să
contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.
În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor
portugheze, trebuie apelate următorul numar de urgenţă: 112
Atenţie!Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, se trimite o maşină în locul
în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă! În general se răspunde în portugheză.
 Asigurarea medicală de călătorie
Asigurarea medicală este obligatorie în Portugalia.
Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul
European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie. Asigurarea poate să acopere de la
riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau deces)
până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea
plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.. Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică
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pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.
Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru
UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la
îngrijirile medicale necesare.
Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră
temporare

în

orice

ţară

a

Uniunii

Europene.

Mai

multe

detalii

găsiţi

la

adresele: www.cnas.ro/ şi www.ceass.ro/.
Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările UE. În baza unei
asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de
sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea
asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de
tranzit.
În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.
 Ameninţări teroriste
Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Portugalia nu poate fi exclusă
din faţa acestei ameninţări. Portugalia nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.
Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările autorităţilor portugheze şi
să accesaţi periodic pagina web a Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro).
Pentru cei ce doresc să participe la ceremoniile ocazionate de vizita Papei în Portugalia, la
Sanctuarul Fatima, sugerăm să verificaţi informaţiile postate de organizatori pe site-ul
http://www.papa2017.fatima.pt/pt/
 Siguranţă şi criminalitate
Portugalia este o ţară cu un nivel scăzut al criminalităţii. Infracţiuni minore de tipul furtului din
buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări,
centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).
 Recomandări generale
Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de
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credit şi nu le expuneţi în mod vizibil.
Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul, păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a
călătoriei.
Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi
păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).
Cetăţenii români care călătoresc în străinătate sunt obligaţi să respecte legislaţia locală a statului
în care se află. Pedepsele pentru infracţiunile săvârşite pe teritoriul Portugaliei de către cetăţenii
români sunt stabilite la limita superioară prevăzută de legea statului portughez. De regulă, justiția
portugheză ia în considerare toate circumstanţele agravante privind fapta comisă.
 Informaţii turistice
Informaţii

turistice

despre

Portugalia

se

pot

regăsi

pe

site-ul

oficial

http://www.turismodeportugal.pt .
 Alte informaţii de interes
 Utilizarea cărţilor de credit
Sistemul bancar în Portugalia este foarte dezvoltat. Sunt acceptate toate cărţile de credit emise de
marile instituţii financiar-bancare internaţionale (Visa, Amex, Eurocard, Eurocheque, Diners Club
şi Mastercard), iar utilizarea acestora este foarte frecventă.
 Regimul medicamentelor
Atât la intrarea pe teritoriul portughez cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante
sunt interzise.
Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!
Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc
sfera celor uzuale. Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.
 Regimul animalelor de companie
Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european 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.
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 Contacte autorităţi portugheze în caz de urgenţă


Pompieri Lisabona: 00351 21 346 0475



Pompieri Ourém: 00351 249 540 500



Pompieri Fátima: 00351- 249 531 200



Pompieri Caxarias: 00351- 249 574 415



PSP – Poliţia Siguranţei Publice Lisabona: 00351- 218111000



PSP – Poliţia Siguranţei Publice Ourem: 00351- 249 540 440



GNR – Garda Naţională Republicană (Ourém): 00351- 249 540 310



GNR - Garda Naţională Republicană (Fátima): 00351- 249 530 580



Centrul de sănătate Ourém: 00351- 249 540 630



Centrul de sănătate Fátima: 00351- 249 531 836



Centro Spitalicesc Leiria: 00351- 244817000

 Contacte Ambasadă în caz de urgenţă
Adresa: Rua de Sao Caetano (a Lapa) 5, 1200-828 Lisabona
Telefon de urgență: +351 927 411 628
E-mail call-center: contact@informatiiconsulare.ro
 Alte contacte utile


În caz de intoxicaţii: 217 950 143
Centrul de căutări şi salvare maritim: 214 401 919
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SPANIA
Cetățenii

români

nu

au

nevoie

de

viză

pentru

a

călători

în

Spania.

Intrarea în Spania este permisă cu pașaportul sau cartea de identitate valabile.
CE TREBUIE SĂ STIŢI CÂND CĂLĂTORIŢI CU AUTOTURISMUL
Circulația rutieră se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Funcționează sistemul
priorității de dreapta. Permisul de conducere românesc este valabil în Spania.
Spania dispune de o rețea vastă de drumuri de toate categoriile (autostrăzi, drumuri expres,
drumuri naționale, drumuri provinciale și de interes local), fiind în prezent țara europeană cu cei
mai mulți kilometri operaționali de autostrăzi și drumuri expres. Starea generală a infrastructurii
rutiere este foarte bună.
 Taxele pentru drumuri
Spania nu percepe o taxă pentru utilizarea rețelei de drumuri publice aflate în administrarea
statului. Se percep taxe exclusiv pentru accesul pe autostrăzile (autopista) aflate în regim de
concesiune (inscripționate cu anunțul ”PEAJE”). Plata se efectuează în numerar sau cu cardul la
punctele special amenajate, plasate la intrarea sau la ieșirea de pe autostradă.
 Limitele de viteză admise
Atenție! Aceste limite de viteză sunt maximale, existând numeroase segmente de drum unde se
aplică restricții de viteză, anunțate corespunzător.
o drumuri în interiorul localităților - 50 km/oră;
o drumuri secundare (drumuri regionale și provinciale mai înguste) - 90 km/oră;
o drumuri convenționale (drumurile naționale și unele drumuri regionale și provinciale
principale; caracteristici: lățime acostament min. 1,5 m, existența unei benzi suplimentare
pentru depășiri pe majoritatea parcursului) - 100 km/oră;
o autostrăzi și drumuri expres - 120 km/oră.
Respectați limitele de viteză în trafic! Pentru descurajarea vitezei pe șosele, autoritățile au
instalate un număr semnificativ de radare fixe și mobile pe toate categoriile de drumuri, inclusiv
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autostrăzi, precum și alte echipamente de supraveghere și reducere a vitezei (camere video, benzi
sonore, semafoare cu control de viteză etc.). Depășirea limitelor de viteză se sancționează prin
aplicarea unor amenzi între 100 și 600 EUR și, în cazuri grave, suspendarea permisului de
conducere.
Sunt interzise deținerea și utilizarea dispozitivelor de detectare a radarelor, precum și a
aparatelor antiradar. Utilizarea respectivelor dispozitive se pedepsește cu amendă între 200 și
6.000 EUR și aplicarea punctelor de penalizare.
 Parcarea
Este permisă numai în locuri special amenajate, marcate corespunzător, contra cost
(tichetele se cumpără de la aparate de taxare amplasate în proximitate).
Atenție! Neplata parcării (neafișarea pe bord a tichetului corespunzător) sau depășirea
timpului plătit se sancționează cu amendă.
Parcarea în locuri neautorizate se sancționează cu amendă și ridicarea autovehiculului.
Recuperarea se face numai cu prezentarea în original a documentelor de proprietate asupra
autovehiculului, plata unei amenzi și a taxei de depozitare a mașinii.
Se recomandă atenție sporită în timpul opririlor în parcările amenajate pe autostrăzi (în
special în timpul nopții), fiind înregistrate cazuri de furt de autoturisme cu numere de
înmatriculare străine, în special în sezonul estival.
 Alte recomandări
Asigurarea internațională de răspundere civilă auto pentru terți (cartea verde) este
obligatorie.
Centura de siguranță este obligatorie pentru toți ocupanții vehiculelor în interiorul și în
afara localităților. Folosirea telefonului mobil la volan este interzisă! Se pot folosi numai sisteme
omologate tip hands free.
Este obligatorie deținerea în autoturism a trusei de prim-ajutor, a vestelor reflectorizante,
triunghiurilor reflectorizante și a stingătorului.
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DACĂ VĂ CONFRUNTAŢI CU O SITUAŢIE DEOSEBITĂ


În cazul producerii unui accident de circulație

În caz de accident ușor (nu au rezultat victime), completați, împreună cu cealaltă parte
formularul tip pus la dispoziție de societățile locale de asigurări. Notați elementele de identificare
ale celuilalt autovehicul implicat în accident, datele de contact ale șoferului/proprietarului acestuia
și ale societății de asigurare la care are încheiată polița de răspundere civilă auto. În cazul în care
înțelegerea amiabilă nu este posibilă, trebuie să vă adresați autorităților (Policía Nacional sau
Guardia Civil), care vor întocmi actul de constatare a daunelor (atestado).
Dacă în urma accidentului sunt răniți, chemați poliția și acordați primul ajutor. Dacă în
vehiculul dvs. există persoane care necesită spitalizare sau tratament ca urmare a accidentului
rutier, este necesar să solicitați un document medical (parte de asistencia medica), în baza căruia
compania de asigurări poate deconta respectivele cheltuieli.
În cazul în care responsabilitatea producerii accidentului vă aparține, luați imediat legătura
cu compania de asigurări și păstrați documentele de plată până la înapoierea în țară pentru a le
prezenta societății de asigurare.
Apelați numărul unic de urgență 112 pentru informații privind conduita în caz de accident.


Numerele de urgență la care pot fi apelate autoritățile locale (poliție, salvare, pompieri)
În cazul unor situații de urgență, care necesită intervenția imediată a autorităților,

trebuie apelat numărul unic de urgență 112 (urgențe medicale, stingerea incendiilor,
siguranță publică și protecție civilă).
În situații deosebite, pentru a beneficia de asistență consulară, puteți contacta, funcție de
zona în care vă aflați, oficiul consular competent teritorial:


Secția Consulară a Ambasadei României la Madrid (Madrid, Castilia și Leon, Insulele
Canare). Adresa: Av. de la Albufera 319, Madrid; tel. +34 917344004; tel. urgență: +34
649656032
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Consulatul General al României la Barcelona (Catalonia, Insulele Baleare). Adresa:
Calle San Juan de la Salle 35 bis, Barcelona; tel: +34 934 181 535; tel. urgență: +34 661
547 853



Consulatul General al României la Sevilla (Andaluzia, Murcia, Ceuta și Melilla).
Adresa: Av. Manuel Siurot 30, Sevilla; tel: +34 954 233 243; tel. urgență: +34 648212169



Consulatul General al României la Bilbao (Galicia, Asturia Cantabria, Ţara Bascilor,
Navarra, La Rioja). Adresa: Plaza Circular 4, Bilbao; tel: +34 944245177; tel. urgență:
+34 608956278



Consulatul României la Zaragoza (Aragon). Adresa: Calle Camino de Las Torres 24,
Zaragoza; tel: +34 976481429; tel. urgență: +34 663814474



Consulatul României la Castellón de la Plana (Comunitatea Valenciană). Adresa: Av.
de Valencia 144, Castellon de la Plana; tel.: +34 964216172; tel. urgență: +34 677842467



Consulatul României la Ciudad Real (Castilia - La Mancha, Extremadura). Adresa:
Calle Mata 37, Ciudad Real; tel: +34 926226825; tel. urgență: +34 609513790



Viceconsulatul României la Almeria (Prov. Almeria). Adresa: Carretera Huércal de
Almería 46, Almería; tel: +34 950625963; tel. urgență: +34 682 733 408.

Vă dorim Sărbători Fericite!
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