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Regimul de călătorie în străinătate pentru cetăţenii români 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români să se asigure înainte de plecarea în străinătate 

că valabilitatea documentelor de călătorie (paşaport sau carte de identitate) depăşeşte valabilitatea vizei 

solicitate, cu cel puţin şase luni. 

 

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în statele membre ale Uniunii Europene: Austria, 

Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, 

Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, 

Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Ungaria. 

  

Condiţiile de intrare şi regimul de şedere în statele membre ale Uniunii Europene sunt cele prevăzute în 

Directiva 38/2004 a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul la libera circulaţie şi şedere 

pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii UE şi membrii familiilor acestora. 

 

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, Moldova*, Monaco, Muntenegru*, Norvegia*, Olanda, 

Polonia, Portugalia, San Marino*, Serbia*, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Ungaria. 

 

Pentru statele marcate cu *  şi caracter bold –  rugăm a se vedea şi secţiunea Note.  

 

 

Ţara 
 

 

Paşaport diplomatic 
 

 

Paşaport de 

serviciu 
 

 

Paşaport simplu 
 

 

Paşaport simplu 

temporar 

Afganistan* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Africa de Sud* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Albania  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Algeria  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

 

Este necesară viza 

Andorra  Nu este necesară viza  
Nu este necesară 

viza  

Nu este necesară 

viza  

Nu este necesară 

viza  

Angola* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Antigua şi Barbuda  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 



Pagina 2/36 

 

Ţara 
 

 

Paşaport diplomatic 
 

 

Paşaport de 

serviciu 
 

 

Paşaport simplu 
 

 

Paşaport simplu 

temporar 

Arabia Saudită * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Argentina  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Armenia 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile. 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 180 

zile. 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 180 

zile. 

Australia * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Azerbaidjan 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Bahamas  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară  

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Bahrain* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Nu este recunoscut 

Bangladesh* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Barbados  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Belarus*  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 30 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 30 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Belize  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 30 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 30 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 30 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 30 zile 

Benin* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Bhutan*  Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Bolivia* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Bosnia şi 

Herţegovina 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 30 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 30 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Botswana* Nu este necesară viza 
Nu este necesară 

viza 

Nu este necesară 

viza 

Nu este necesară 

viza 

Brazilia* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 
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Ţara 
 

 

Paşaport diplomatic 
 

 

Paşaport de 

serviciu 
 

 

Paşaport simplu 
 

 

Paşaport simplu 

temporar 

zile 

Brunei  

Darussalam 

 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Burkina Faso * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Burundi* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Cambodgia* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Camerun Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Canada  Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Capul Verde* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Republica 

Centrafricană 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Chile * 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Republica 

Populară 

Chineză* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 30 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Ciad Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Columbia*  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Comore* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Congo* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Republica 

Democratică 

Congo* 

Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Republica 

Populară 

Democrată 

Coreeană 

Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Republica 

Coreea*  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Costa Rica * Nu este necesară viza Nu este necesară Nu este necesară Nu este necesară 
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Ţara 
 

 

Paşaport diplomatic 
 

 

Paşaport de 

serviciu 
 

 

Paşaport simplu 
 

 

Paşaport simplu 

temporar 

pentru o perioadă de 90 

zile 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Coasta de Fildeş* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Cuba*  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza 

 

Este necesară viza 

Djibouti  Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Republica 

Dominicană* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Dominica*  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Ecuador  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Egipt* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

El-Salvador 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Elveţia Nu este necesară viza  
Nu este necesară 

viza  

Nu este necesară 

viza  

Nu este necesară 

viza  

Emiratele Arabe 

Unite* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este recunoscut 

Eritreea  Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Etiopia* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Fiji * Este necesară viza  
Este necesară viza  Nu este necesară 

viza  

Nu este necesară 

viza  

Filipine* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 30 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 30 zile 

Gabon * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Gambia * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Georgia* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 
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Ţara 
 

 

Paşaport diplomatic 
 

 

Paşaport de 

serviciu 
 

 

Paşaport simplu 
 

 

Paşaport simplu 

temporar 

zile 

Ghana* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Grenada * 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Guatemala  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Guineea* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Guineea 

Ecuatorială* 
Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Guineea Bissau* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Guyana* Este necesară viza  Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Haiti* Este necesară viza Este necesară viza 

Nu este necesară 

viză de intrare 

pentru o perioadă 

de 90 de zile 

Nu este necesară 

viză de intrare 

pentru o perioadă 

de 90 de zile 

Honduras* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

India  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Indonezia* Este necesară viza Este necesară viza 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 30 de 

zile 

Este necesară viza 

Insulele 

Marshall* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 de 

zile 

Insulele Solomon 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Iordania* 
Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 
Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 
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Ţara 
 

 

Paşaport diplomatic 
 

 

Paşaport de 

serviciu 
 

 

Paşaport simplu 
 

 

Paşaport simplu 

temporar 

zile 

Irak* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Iran  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 30 

zile 

Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza  

Islanda Nu este necesară viza  
Nu este necesară 

viza  

Nu este necesară 

viza  

Nu este necesară 

viza 

Israel * 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Jamaica * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Japonia* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile  

Kazahstan* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza 

 

Este necesară viza 

Republica Kîrgîză * 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Kenya * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Kiribati* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Kuweit * 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza Nu este recunoscut 

Laos * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Lesotho * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Liban * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Nu este recunoscut 

Liberia  Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Libia* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Liechtenstein  Nu este necesară viza  
Nu este necesară 

viza  

Nu este necesară 

viza  

Nu este necesară 

viza  

Macedonia  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Madagascar * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Malaezia* Nu este necesară viza Nu este necesară Nu este necesară Nu este necesară 



Pagina 7/36 

 

Ţara 
 

 

Paşaport diplomatic 
 

 

Paşaport de 

serviciu 
 

 

Paşaport simplu 
 

 

Paşaport simplu 

temporar 

pentru o perioadă de 90 

zile 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Malawi* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Maldive* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Mali * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Maroc 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

 

Mauritania * 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Mauritius * Nu este necesară viza  
Nu este necesară 

viza  
Nu este necesară  

Nu este necesară 

viza  

Mexic 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 180 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 180 

zile 

Micronezia* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 30 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 30 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 30 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 30 de 

zile 

Republica 

Moldova* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Monaco  Nu este necesară viza  
Nu este necesară 

viza  

Nu este necesară 

viza  

Nu este necesară 

viza  

Mongolia* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 60 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 60 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Mozambic* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Muntenegru* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Myanmar * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Namibia* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Nauru * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Nepal  Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Nicaragua  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 
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Ţara 
 

 

Paşaport diplomatic 
 

 

Paşaport de 

serviciu 
 

 

Paşaport simplu 
 

 

Paşaport simplu 

temporar 

zile 

Niger * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Nigeria * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Norvegia* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Noua Zeelandă* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Oman* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Palau*  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

de zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 de 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 de 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 de 

zile 

Palestina* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza 

Nu este necesară 

viza 

Nu este necesară 

viza 

Pakistan  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 30 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 30 zile 

Este necesară viza 

 

Este necesară viza 

Panama  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Papua Noua 

Guinee* 
Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Paraguay  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Peru* Nu este necesară viza  
Nu este necesară 

viza  

Nu este necesară 

viza  

Nu este necesară 

viza  

Qatar* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Este necesară viza Este necesară viza Nu este recunoscut 

Federaţia Rusă 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Rwanda* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Saint Vincent şi 

Grenadine * 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 
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Ţara 
 

 

Paşaport diplomatic 
 

 

Paşaport de 

serviciu 
 

 

Paşaport simplu 
 

 

Paşaport simplu 

temporar 

zile 

Saint Kitts şi Nevis 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Samoa* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

San Marino* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 20 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 20 zile 

Santa Lucia* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

 

São Tome şi 

Principe* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Senegal * 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Serbia* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Seychelles * Nu este necesară viza  
Nu este necesară 

viza  

Nu este necesară 

viza  

Nu este necesară 

viza  

Sfântul Scaun 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 30 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 30 zile 

Nu este necesară 

viza  

Nu este necesară 

viza  

Sierra Leone* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Singapore * 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 30 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 30 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Siria* Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Somalia  Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Sri Lanka * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 
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Ţara 
 

 

Paşaport diplomatic 
 

 

Paşaport de 

serviciu 
 

 

Paşaport simplu 
 

 

Paşaport simplu 

temporar 

Statele Unite ale 

Americii 
Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Sudan  Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Sudanul de Sud Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Suriname * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Swaziland * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Tadjikistan* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Tanzania* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Thailanda* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza 

 

Este necesară viza 

Timorul de Est* 

 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Este necesară viza 

Republica 

Togoleză * 

 

Este necesară viza 

 

Este necesară viza 

 

Este necesară viza 

 

Este necesară viza 

Tonga*  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Trinidad şi 

Tobago* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Tunisia* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Turcia* 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Turkmenistan*  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza 

 

Este necesară viza 

Tuvalu* 
Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

Nu este necesară 

viza pentru o 

Nu este necesară 

viza pentru o 

Nu este necesară 

viza pentru o 



Pagina 11/36 

 

Ţara 
 

 

Paşaport diplomatic 
 

 

Paşaport de 

serviciu 
 

 

Paşaport simplu 
 

 

Paşaport simplu 

temporar 

zile perioadă de 90 zile perioadă de 90 

zile 

perioadă de 90 zile 

Ucraina 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Uganda * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

Uruguay  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Uzbekistan  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Vanuatu * 

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Venezuela  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Vietnam  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Este necesară viza Este necesară viza 

Yemen * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Nu este recunoscut 

Zambia *  

Nu este necesară viza 

pentru o perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 

zile 

Nu este necesară 

viza pentru o 

perioadă de 90 zile 

Zimbabwe * Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza Este necesară viza 

  

 

NOTE 

Afganistan 

Informaţii suplimentare privind viza de intrare în acest stat pot fi obţinute de la 

Ambasada Republicii Islamice Afganistan la Varşovia, Republica Polonă, 

acreditată şi pentru România. Datele de contact ale misiunii diplomatice sunt 

următoarele: st. Goplańska,  nr. 1, telefon: + 48228855410, fax: + 48228856500, e-

mail: warsaw@afghanembassy.com.pl, www.afghanembassy.com.pl. 

 

Posesorii de paşapoarte diplomatice trebuie să solicite viză de intrare pe teritoriul 

acestui stat cu cel puţin 15 zile înainte de data preconizată a călătoriei. 

Africa de Sud 

Informaţii şi viză de intrare se pot obţine de la Ambasada Republicii Africa de Sud 

la Bucureşti. 

Viza de intrare în acest stat nu se acordă la frontieră. 

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=1016&idlnk=5&cat=6
mailto:warsaw@afghanembassy.com.pl
http://www.afghanembassy.com.pl/
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Angola 

Informaţii suplimentare privind viza de intrare în acest stat pot fi obţinute de la 

Ambasada Republicii Angola la Belgrad, Republica Serbia: Vladete Kovacevica nr. 

14, 11000 Belgrad, telefon: 00381112653422, 00381113693270, fax : 0038111 

2653424, e-mail: ambasada.angole@sbb.rs.  

Paşaportul trebuie să fie valabil, cel puţin pentru o perioadă de şase luni, de la data 

ultimei zile a vizei. 

Viza turisticǎ nu permite desfǎşurarea unei activitǎţi lucrative pe teritoriul Angolei. 

Viza de intrare în acest stat nu se acordă la frontieră. 

Arabia Saudită 

Pentru cetăţenii români care călătoresc în Regatul Arabiei Saudite este necesară 

obţinerea, în prealabil, a vizei de intrare în acest stat.  

 

Subliniem că, potrivit informaţiilor autorităţilor locale, doar cetățenii români, 

titulari de pașapoarte biometrice pot aplica pentru vize la misiunile diplomatice ale 

Regatului Arabiei Saudite. Valabilitatea paşaportului trebuie să fie de minimum 

şase luni de la intrarea pe teritoriul acestui stat. 

 

Viza de intrare în acest stat nu se acordă la frontieră. 

Australia 

Dacă doriţi să călătoriţi în scop turistic şi de afaceri în Australia, puteţi obţine viză 

de intrare fie direct, prezentându-vă la sediul unei misiuni diplomatice australiene, 

fie online, prin intermediul sistemului eVisitor.  

 

Dacă cererea de viză se depune direct la misiunea diplomatică trebuie achitată o 

taxă consulară. Datele de contact ale Ambasadei Australiei la Atena, Republica 

Elenă, acreditată şi pentru România sunt următoarele: Level 6, Thon Building, 

Corner Kifisias & Alexandras Ave, Ambelokipi, Atena, telefon +302108704000,  

e-mail: ae.athens@dfat.gov.au. 

 

Solicitantul de viză prin sistemul eVisitor este scutit de plata taxelor consulare 

aferente. În cazul unor deplasări cu durată de până la trei luni, sistemul eVisitor 

permite solicitarea şi obţinerea vizei prin internet, fără ca persoana respectivă să se 

deplaseze la sediul misiunii diplomatice australiene.  

 

Începând cu data de 5 iunie 2015 cetăţenii români care tranzitează Australia nu 

trebuie să mai solicite viză australiană de tranzit dacă îndeplinesc, cumulativ, 

următoarele trei condiţii: 

- intră în Australia pe cale aeriană; 

- prezintă rezervarea pentru călătoria către un stat terţ, escala din Australia fiind de 

maximum opt ore; 

- deţin documentele necesare intrării în ţara terţă de destinaţie. 

 

Pentru informaţii suplimentare puteţi consulta: 

 http://www.border.gov.au/Lega/Lega/Form/Immi-FAQs/do-i-need-a-visa-to-

transit-through-australia. 

 

Viza de intrare în acest stat nu se acordă la frontieră. 

Bahrain  

Autorităţile locale au informat că cetăţenii români pot obţine viză de intrare în acest 

stat şi la punctele de trecere a frontierei.  

 

Începând cu data de 1 octombrie 2014, viza se poate obţine, în prealabil, aplicând, 

pe portalul E-Visa: www.evisa.gov.bh. Informaţii suplimentare pot fi obţinute 

mailto:ambasada.angole@sbb.rs
mailto:ae.athens@dfat.gov.au
http://www.border.gov.au/Lega/Lega/Form/Immi-FAQs/do-i-need-a-visa-to-transit-through-australia
http://www.border.gov.au/Lega/Lega/Form/Immi-FAQs/do-i-need-a-visa-to-transit-through-australia
http://www.evisa.gov.bh/
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accesând website-ul www.npra.gov.bh . 

 

Cetăţenii români pot aplica pentru următoarele tipuri de viză: 

 

1. Vizită: Un sponsor din Regatul Bahrain, în urma solicitării cetăţeanului român, 

se va ocupa de formalităţile necesare obţinerii vizei la Ministerul Afacerilor 

Externe local. Sponsorul va obţine un înscris format A4 de la autorităţile locale care 

va trebui să ajungă în posesia cetăţeanului român şi care va ţine loc de viză 

provizorie. La aterizare pe aeroportul din Manama, cetăţeanul român va prezenta 

acest înscris, iar autorităţile poliţiei de frontieră care deţin deja informaţiile despre 

vizitator, vor aplica viza de intrare în paşaport. 

  

2. Turism: Este similar cazului 1. În acest caz sponsorul este unul dintre hotelurile 

din Regatul Bahrain menţionate pe urmatorul link: 

 http://www.evisa.gov.bh/VisaBhrSLEn.html. 

  

3. Afaceri: Identic cu cazurile 1 si 2, doar că sponsorul este o firmă. 

  

Atenţie: indiferent de tipul de viză solicitat (afaceri, angajare, turistic, vizită, studii 

etc.) cetăţenii români sunt sfătuiţi să evite  utilizarea paşaportului temporar, întrucât 

poliţia de frontieră locală nu permite intrarea pe teritoriul acestei ţări a titularilor 

acestui tip de paşaport, chiar şi în condiţiile existenţei unei vize de intrare valabilă. 

Bangladesh  

Informaţii suplimentare privind viza de intrare în acest stat pot fi obţinute de la 

Ambasada Republicii Populare Bangladesh la Berlin, Republica Federală 

Germania, acreditată şi pentru România.  

 

Datele de contact sunt următoarele: Kaiserin-Augusta-Allee nr. 111, Berlin,  

telefon: 004949 30 3989 7531, fax: 0049(0)3039897510,  

e-mail:info@bangladeshembassy.de, consular@bangladeshembassy.de, 

 www.bangladeshembassy.de. 

 

Viza de intrare se poate acorda şi la punctele de trecere a frontierei. 

Belarus Viza de intrare se obţine numai de la o misiune diplomatică din străinătate. 

Benin 

Cetăţenii români pot obţine viză de intrare în acest stat de la secţia consulară a 

Ambasadei Beninului la Berlin, Republica Federală Germania: Berlin, Engleralle 

23, D-14195, telefon: (0049-30) 2363 14 70, fax: (0049-30) 2363 14 740, e-mail: 

diplo@ambassade-benin.de.  

Autorităţile din Benin solicită cetăţenilor străini care sosesc pe teritoriul acestei ţări 

să prezinte certificatul internaţional de vaccinare împotriva febrei galbene. 

Bhutan  

Viza se solicită prin intermediul Misiunii Permanente a Regatului Bhutan la 

Geneva, Confederaţia Elveţiană. Datele de contact sunt următoarele : 17-19 

Chemin du Champ d’Anier, 1209 Geneva, Confederaţia Elveţiană, telefon : 0041-

22-7990890 ; fax : 0041-22-7990899. 

Bolivia 

Datele de contact ale Ambasadei Statului Plurinaţional al Boliviei la Berlin, 

Republica Federală Germania (acreditată şi pentru România) sunt: Wichmannstraße 

nr. 6, 10787, Berlin, telefon 0049 30 26 39 15 - 0, fax 0049 30 26 39 15 – 15, e-

mail: info@bolivia.de şi berlin@embajada-bolivia.de, www.bolivia.de. 

Botswana  
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Ambasada Republicii Botswana în 

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord: Stratford Place, nr.6, Londra 

http://www.npra.gov.bh/
https://webmail.mae.ro/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.evisa.gov.bh/VisaBhrSLEn.html
mailto:info@bangladeshembassy.de
mailto:consular@bangladeshembassy.de
http://www.bangladeshembassy.de/
mailto:diplo@ambassade-benin.de
mailto:info@bolivia.de
mailto:berlin@embajada-bolivia.de
http://www.bolivia.de/
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W1C 1AY, telefon: 020 7499 0031, fax: 020 7495 8595, Marea Britanie. 

Brazilia 

Cetățenii români, posesori ai unui pașaport simplu valabil, sunt scutiți de obligația 

deținerii unei vize pentru a intra, tranzita și rămâne pe teritoriul Republicii 

Federative a Braziliei pentru o perioadă de până la 90 de zile, care poate fi 

prelungită fără ca durata totală a șederii să depășească 180 de zile de la data primei 

intrări. 

Prelungirea duratei de ședere poate fi solicitată poliției federale din Brazilia, o 

singură dată, înainte de expirarea perioadei de 90 de zile de la data intrării pe 

teritoriul brazilian. Aceasta se poate acorda cetățenilor români aflați în Brazilia în 

calitate de turiști, fără intenția de a imigra sau de a desfășura activități remunerate. 

 

Documente necesare pentru prelungirea șederii sunt următoarele: 

•formularul de prelungire a perioadei de ședere; 

•documentul de călătorie valabil; 

•formularul de intrare/ieșire; 

•alte documente justificative solicitate de către poliția federală (cu privire la locul 

de cazare pe perioada șederii, dovada mijloacelor de subzistență pe perioada 

șederii, biletul de întoarcere etc.); 

•plata unei taxe care poate fi achitată la orice agenție bancară sau oficiu poștal.  

 

Cetăţenii români care intră pe teritoriul Republicii Federative a Braziliei cu intenţia 

de a rămâne pentru o perioadă mai îndelungată de 90 de zile, de a munci, de a 

exercita o profesie sau de a studia trebuie să obţină viza corespunzătoare înainte de 

intrare. Viza de intrare se solicită la Ambasada Republicii Federative a Braziliei în 

România. 

 

Cetăţenii români, posesori de pașapoarte diplomatice și de serviciu, nu necesită 

viză de intrare în Brazilia, în conformitate cu prevederile Acordului privind 

desființarea, reciprocă, a vizelor pentru titularii de pașapoarte diplomatice și de 

serviciu încheiat între România și Brazilia în anul 1991. 

Burundi  

Viza de intrare se poate obţine fie de la Ambasada Republicii Burundi la Moscova, 

Federaţia Rusă, fie la sosire pe aeroportul din Bujumbura. Datele de contact ale 

Ambasadei Republicii Burundi în Federaţia Rusă sunt următoarele: Kaluzhskaya 

Pl., 1, 226, Moscova, telefon (7-495) 230-2564, fax: (7-495) 230-2009. 

Burkina Faso 

Cetățenii români, posesori ai unui pașaport valabil, au nevoie de viză pentru a intra 

pe teritoriul Republicii Burkina Faso. Viza se acordă atât de către ambasadele și de 

consulatele Republicii Burkina Faso cât și la sosirea pe aeroport. 

  

Atenție : Viza de intrare nu se acordă la punctele de trecere a frontierei terestre. 

Cambodgia 

Cetăţenii români pot obţine viză turistică, de tranzit şi de afaceri la frontieră 

(inclusiv pe aeroporturile internaţionale din Regatul Cambodgiei) pentru o perioadă 

de 30 zile. De asemenea, viza turistică poate fi obţinută atât prin intermediul 

misiunilor diplomatice cambodgiene, cât şi on-line.  

 

Începând cu data de 1 noiembrie 2014 cetăţenii români care doresc să aplice pentru 

viză în vederea deplasării în acest stat au la dispoziţie link-ul: 

 http://www.evisa.gov.kh/evisatracking/VisaTracking.aspx , precum şi adresa de e-

mail: cambodiaevisa@evisa.gov.kh, telefon: (023) 224 972 şi fax (023) 224 973. 

Capul Verde Cetățenii români, posesori ai unui pașaport valabil simplu sau simplu temporar, au 

http://www.evisa.gov.kh/evisatracking/VisaTracking.aspx
mailto:cambodiaevisa@evisa.gov.kh
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nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul Republicii Capului Verde.  

 

Viza se acordă atât de către misiunile diplomatice ale acestui stat cât și la sosirea pe 

aeroport. 

 

Reprezentarea diplomatică şi consulară în România este asigurată de Ambasada 

Republicii Capului Verde din Republica Federală Germania. Datele de contact sunt 

următoarele: Ambasada Republicii Capul Verde, la Berlin, Republica Federală 

Germania: str. Stavanger nr. 16, 10439 Berlin, telefon: 0049 30 20 45 09 55, fax: 

0049 30 20 45 09 66, e-mail: info@embassy-capeverde.de. 

 

Potrivit prevederilor art. 8 din Acordul între Uniunea Europeană şi Republica 

Capului Verde privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere pentru 

cetățenii Republicii Capului Verde şi pentru cetățenii Uniunii Europene intrat în 

vigoare la data de 1 decembrie 2014: 

“(1)   Cetățenii Capului Verde sau ai statelor membre, care sunt titulari de 

pașapoarte diplomatice sau de serviciu valabile, pot intra, ieși sau tranzita fără viză 

teritoriul statelor membre sau al Capului Verde. 

(2)   Cetățenii vizați la alineatul (1) din prezentul articol pot rămâne pe teritoriul 

statelor membre sau al Capului Verde pentru o perioadă de cel mult 90 de zile, într-

un interval de 180 de zile.” 

Chile 

Cetăţenii români sunt scutiți de obligativitatea deținerii vizei de scurtă ședere la 

intrarea pe teritoriul Republicii Chile, pentru o perioadă de maximum 90 de zile, 

pentru prelungirea șederii peste acest termen fiind obligați să se adreseze 

Departamentului pentru Străini și Imigrație Chile (scutirea de vize este valabilă 

doar pentru intrarea în Chile în scopuri turistice). Cetăţenii români care 

intenţionează să desfăşoare activităţi lucrative, economice, să se înscrie la studii sau 

doresc reîntregirea familiei trebuie să obţină vizele corespunzătoare de la 

Ambasada Chile la București. 

 

Pentru informaţii suplimentare privind regimul vizelor şi condiţiile de intrare în 

Chile, recomandăm consultarea informaţiilor puse la dispoziţie de autorităţile 

chiliene: 

 Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Chile: www.minrel.gov.cl; 

 Ambasada Republicii Chile la Bucureşti: www.chile.ro.   

Republica Populară 

Chineză 

1. Cetăţenii români sunt scutiţi de viză în cazul în care tranzitează teritoriul 

Republicii Populare Chineze pentru maximum 72 ore, prin următoarele puncte de 

frontieră: Beijing (Aeroportul Internaţional), Shanghai (Aeroporturile 

Internaţionale Hongqiao şi Pudong), Guangzhou (Aeroportul Internaţional Baiyun), 

Chengdu (Aeroportul Internaţional Shuangliu) şi Chongqing (Aeroportul 

Internaţional Jiangbei).  

 

Măsura de facilitare a intrării în Republica Populară Chineză se aplică în 

următoarele condiţii:  

a) cetăţenii români trebuie să fie în posesia unui document de călătorie valabil şi a 

unui bilet de avion confirmat pentru continuarea deplasării într-o ţară terţă în 

termen de maximum 72 de ore;  

b) să îndeplinească condiţiile de intrare cerute de statul terţ către care se îndreaptă, 

inclusiv în ceea ce priveşte deţinerea unei vize, dacă este cazul;  

mailto:info@embassy-capeverde.de
http://www.minrel.gov.cl/
http://www.chile.ro/
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c) să îşi limiteze deplasările pe durata tranzitului la teritoriul oraşului de intrare;  

d) intrarea şi ieşirea de pe teritoriul chinez să se facă prin acelaşi punct de trecere a 

frontierei. 

 

Important! 

• Scutirea de viză se aplică doar celor care călătoresc cu avionul şi exclusiv prin 

cele cinci puncte de frontieră indicate mai sus; 

• Scutirea de viză se aplică celor care tranzitează Republica Populară Chineză către 

un alt stat (diferit de România). Cetăţenii români care călătoresc strict pe traseul 

România – Republica Populară Chineză – România, vor avea nevoie de viză de 

intrare eliberată de către Ambasada Republicii Populare Chineze la Bucureşti. 

Mai multe informaţii se pot obţine de la reprezentanţii companiilor aeriene sau de 

la birourile poliţiei de frontieră, aflate în aeroport, special înfiinţate pentru 

orientarea turiştilor aflaţi în tranzit (Biroul de Imigrări Beijing la numărul de 

telefon, disponibil 24 de ore din 24, 0086.10.56095400, sau consultând pagina de 

internet www.bjbj.gov.cn). 

 

2. Viza se obţine de la una din reprezentanţele consulare ale Republicii Populare 

Chineze în România:  

 - Ambasada Republicii Populare Chineze la Bucureşti, Şoseaua Nordului nr. 2, 

sector 1, telefon (021) 233.41.88, fax. (021) 233.41.89;  

- Consulatul General al Republicii Populare Chineze la Constanţa, str. Vasile 

Pârvan nr. 11-13, telefon (0241) 617 833; 617 834, fax. (0241) 612 092. 

 

3. Pentru regiunile administrative speciale Hong Kong şi Macao viza de intrare nu 

este necesară pentru o perioadă de 90 de zile pentru posesorii de paşapoarte 

româneşti (diplomatice, de serviciu, simple şi simple temporare). 

 

4. Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Acordul dintre Uniunea Europeană și 

Republica Populară Chineză cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză 

de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice, care a intrat în vigoare 

la data de 3 martie 2016, „cetățenii Uniunii titulari ai unui pașaport diplomatic valabil 

emis de un stat membru sau ai unui permis UE de liberă trecere pot rămâne pe teritoriul 

Republicii Populare Chineze pentru o perioadă maximă de 90 de zile în cursul oricărei 

perioade de 180 de zile”. 

Columbia 

La data de 3 decembrie 2015 a intrat în vigoare Acordul între Uniunea Europeană 

și Republica Columbia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă 

ședere. Conform prevederilor acestui Acord, cetățenii UE/Republicii Columbia 

care dețin un pașaport simplu, diplomatic, de serviciu, oficial sau special pot intra și 

rămâne fără viză pe teritoriul Republicii Columbia/UE pentru o perioadă maximă 

de 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile. 

 

Datele de contact ale Ambasadei Republicii Columbia la Varşovia, Republica 

Polonă (acreditată şi pentru România) sunt: UL Zwycięzców nr. 29, 03-936 

Varşovia, telefon:+48226170973, e-mail: epolonia@cancilleria.gov.co, 

www.cancilleria.gov.co. 

Comore 
Viza pentru Uniunea Comorelor se poate obţine numai de la misiunile diplomatice 

ale acestei ţări şi nu se acordă la punctele de trecere a frontierei. 

Republica Congo 
În Republica Congo viza de intrare este obligatorie pentru cetăţenii români posesori 

de paşapoarte simple.  

http://www.bjbj.gov.cn/
mailto:epolonia@cancilleria.gov.co
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Titularii de paşapoarte de serviciu şi diplomatice sunt scutiţi de la obligativitatea 

vizei de intrare în acest stat.  

 

Perioada de şedere nu poate depăşi 90 de zile. Sejurul efectiv cumulat pe teritoriul 

ţării de-a lungul unui an nu poate depăşi 180 zile. 

 

Autorităţile congoleze nu eliberează viză de intrare la frontieră. Viza se obţine 

numai de la misiunile congoleze acreditate în străinătate.  

Republica Democratică 

Congo 

În Republica Democratică Congo viza de intrare este obligatorie pentru cetăţenii 

români. Perioada de şedere nu poate depăşi 90 de zile. Sejurul efectiv cumulat pe 

teritoriul ţării de-a lungul unui an nu poate depăşi 180 zile. 

Autorităţile congoleze nu eliberează vize la frontieră. Viza se obţine numai de la 

misiunile congoleze acreditate în străinătate.  

 

În România, viza de intrare în acest stat se poate obţine de la secţia consulară a 

Ambasadei Republicii Democratice Congo din Bucureşti: str. Bruxelles nr. 21, 

sector 1, telefon/fax: 0040212105498, e-mail: ambardcbuc@yahoo.fr,  în baza unei 

invitaţii, a asigurării de călătorie şi a certificatului de vaccinare ȋmpotriva febrei 

galbene. 

Republica Coreea 

La data de 13 martie 2016 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Coreea de amendare a Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă a vizelor, încheiat prin 

schimb de scrisori la Bucureşti, la data de 22 mai 1996. 

 

Principala modificare se referă la scutirea de viză de lungă ședere (viză tip “D), 

pentru anumite categorii de persoane și în anumite condiții. Astfel, conform noilor 

prevederi ale Acordului, “cetățenilor fiecăreia dintre cele două țări, care sunt 

detașați pe lângă reprezentanțele companiilor care se află și desfășoară activități 

comerciale pe teritoriul celeilalte țări sau care au semnat contracte de muncă cu o 

companie care se află și desfășoară activități comerciale pe teritoriul celeilalte țări 

li se va permite intrarea, pe teritoriul celeilalte țări fără viză pentru o ședere care 

să nu depășească 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile”. 

Costa Rica 
Cetăţenii români pot intra în acest stat, în scop turistic, şi cu paşaport temporar, cu 

condiţia ca documentul de călătorie să fie valabil cel puţin şase luni. 

Coasta de Fildeş 

Cetățenii români, posesori ai unui pașaport valabil, au nevoie de viză pentru a intra 

pe teritoriul Republicii Coasta de Fildeș. Viza se acordă atât de către misiunile 

diplomatice ale Republicii Coasta de Fildeș, cât și la punctele de trecere a frontierei 

terestre.  

  

Atenție : Viza de intrare în acest stat nu se acordă viza pe aeroport ! 

 

Datele de contact ale Ambasadei Republicii Coastei de Fildeş la Berlin, Republica 

Federală Germania sunt: Schinkelstraße nr. 10, 14193 Berlin, telefon 0049 

308906960, fax 0049 30890696206, www.ambaci.de. 

Cuba 

La data de 27 decembrie 2015 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul României 

și Guvernul Republicii Cuba cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii 

de paşapoarte diplomatice, de serviciu și oficiale.  

Conform prevederilor acestui Acord, “cetăţenii statului fiecărei părţi contractante, 

titulari de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale valabile, pot intra, 

mailto:ambardcbuc@yahoo.fr
http://www.ambaci.de/
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tranzita sau rămâne fără viză pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, 

pentru o perioadă care să nu depăşească 90 zile în oricare 180 zile”. 

Republica Dominicană 

Cetăţenii români pot intra şi rămâne în Republica Dominicana în scop turistic, 

pentru o perioadă de până la 90 de zile, fără a obţine, în prealabil, viză de intrare, 

dar având obligaţia de a obţine un card turistic. 

 

Atenţie! În cazul curselor aeriene cu escală pe teritoriul Statelor Unite ale Americii 

trebuie solicitată, în prealabil, o viză de  tranzit pentru S.U.A. 

Dominica 

Potrivit prevederilor Deciziei (UE) 2016/269 a Consiliului din 12 februarie 2016 

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea 

Europeană și Uniunea Dominica privind exonerarea de obligația de a deține viză 

de scurtă ședere, cetăţenii români nu au nevoie de viză de scurtă şedere în acest 

stat. 

Egipt 

1.Viza turistică se poate obţine la aeroport, contravaloarea colantului de viza fiind 

achitată pe loc (aproximativ 20 USD). 

  

2. Titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu au obligaţia de a obţine viza de 

intrare, în prealabil, de la o misiune diplomatică a Republicii Arabe Egipt din 

străinătate. Pentru aceste categorii de persoane (titulari de paşapoarte diplomatice şi 

de serviciu) viza de intrare nu poate fi obţinută la punctele de trecere a frontierei. 

Emiratele Arabe Unite 

Potrivit Acordului dintre Uniunea Europeană şi Emiratele Arabe Unite privind 

scutirea de vize de scurtă şedere, intrat în vigoare la data de 6 mai 2015, cetăţenii 

români nu au nevoie de viză de intrare în acest stat. 

 

Prelungirea dreptului de ședere se obține de la Departamentele/Direcțiile Generale 

pentru Imigrări din capitala fiecărui emirat înainte de expirarea dreptului de ședere 

atribuit la intrarea pe teritoriul emiratez. 

Nerespectarea dreptului de ședere acordat se penalizează cu amendă de 100 AED/zi 

de depășire a dreptului de ședere. 

 

Cetățenii români, care doresc să călătorească în Emiratele Arabe Unite, sunt sfătuiți 

să evite utilizarea paşaportului temporar, întrucât poliţia de frontieră locală nu 

permite intrarea pe teritoriul acestei ţări a titularilor acestui tip de paşaport, chiar şi 

în condiţiile existenţei unei vize de intrare valabile.  

 

De asemenea, este obligatorie încheierea unei asigurări medicale, fie printr-o 

companie emirateză, fie printr-o companie din străinătate. 

Toate documentele de călătorie folosite de cetăţenii români pentru deplasarea în 

Emiratele Arabe Unite trebuie să aibă o valabilitate de minimum şase luni de la 

data intrării pe teritoriul emiratez. 

Etiopia 

Viza se poate obţine de la Misiunea Permanentă a Etiopiei la Geneva, Confederaţia 

Elveţiană: Rue Moillebeau nr. 56, 1211, Geneva 19, telefon: 0041- 022 919 70 11, 

e-mail: mission.ethiopia@ties.itu.int , info@ethiopianmission.ch. 

Viza este valabilă pentru o perioadă de o lună de la data eliberării şi se acordă 

pentru o singură intrare şi o şedere de 30 de zile, după care, la cerere, se poate 

prelungi până la trei luni. 

Viza turistică multiplă poate fi acordată de la început pentru o durată a şederii de 

trei sau şase luni, dacă se aplică în acest sens. 

Viza turistică poate fi obţinută de cetăţenii români, la sosirea pe Aeroportul din 

mailto:mission.ethiopia@ties.itu.int
mailto:info@ethiopianmission.ch


Pagina 19/36 

NOTE 

Addis Abeba, numai în anumite condiţii, precizate pe site-ul Ministerului 

Afacerilor Externe etiopian: www.mfa.gov.et. Acestea presupun transmiterea 

solicitării şi obţinerea unei aprobări prealabile de la  „Immigration and Nationality 

Affairs Main Department in Ethiopia”.  

Solicitarea se transmite în atenţia: „Main Department for Immigration and 

Nationality Affairs”, la adresa de e-mail: mdina@ethionet.et  , fax : 002511553209 

sau 002511564981, sau la adresa poştală P. O. Box: 5741, Addis Abeba, Etiopia. 

Cetăţenii străini care au intrat în Etiopia cu viză turistică nu pot obţine permis de 

muncă în această ţară. 

Fiji 

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Fiji pentru o perioadă mai 

mică de patru luni.  

Lista tuturor statelor exceptate de la obligativitatea vizei de intrare în Fiji este 

diponibilă accesând www.immigration.gov.fj . 

Filipine 

Cetăţenii români care intenţionează să rămână pe teritoriul Republicii Filipine 

pentru o perioadă mai mare de 30 de zile (pentru posesorii de pașapoarte simple sau 

temporare), respectiv 90 de zile (pentru posesorii de pașapoarte diplomatice și de 

serviciu), trebuie să se prezinte la Biroul de Imigrări cu minimum cinci zile inainte 

de expirarea perioadei legale de ședere. 

 

Datele de contact ale Ambasadei Republicii Filipine la Budapesta, Ungaria sunt: 

1026, Gabor Aron Utca 58, Budapesta, telefon: (0036-1) 391 43 00; 200 55 23; 200 

55 24; 200 55 26, e-mail: budapest.pe@dfa.gov.ph ; consular.ph@mail.datanet.hu. 

 

Posesorii de pașapoarte simple temporare românești nu pot călatori în Republica 

Filipine dacă pașaportul expiră în maximum şase luni. 

Gabon 

Cetăţenii români pot obţine vize de intrare în Gabon de la secţia consulară a 

Ambasadei Republicii Gabon, la Moscova, Federaţia Rusă. Datele de contact sunt:  

Moscova, Denezhny Pereulok, nr. 16, telefon/fax:  (007- 499)  24 10 080, e-mail: 

ambgab_ru@mail.ru . 

 

Autorităţile din Republica Gabon solicită cetăţenilor străini, la intrarea ȋn ţară, să 

prezinte certificatul internaţional de vaccinare împotriva febrei galbene. 

Pentru informaţii suplimentare despre condiţiile de intrare şi regimul de şedere în 

Gabon, consultaţi informaţiile oficiale furnizate de autorităţile acestui stat : 

- Ambasada Republicii Gabon la Moscova, Federaţia Rusă; 

- Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Gabon. 

 

Viza de intrare nu se acordă la frontieră. 

Gambia 

Cetățenii români, posesori ai unui pașaport valabil, au nevoie de viză pentru a intra 

pe teritoriul Republicii Gambia. Viza se acordă atât de către misiunile diplomatice 

ale Republicii Gambia cât și la sosirea pe aeroport.  

 

Atenție : Viza de intrare nu se acordă la punctele de trecere a frontierei terestre. 

Georgia 

Cetăţenii români sunt exceptaţi de la obligativitatea de a deţine viză de intrare pe 

teritoriul Georgiei, putând sta efectiv, în acest stat, pentru o perioadă maximă de un 

an.   

Cetăţenii români pot călători în Georgia atât în baza paşaportului, cât şi a cărţii de 

identitate.  

Pentru cetăţenii români care doresc să studieze sau să muncească în Georgia, este 

http://www.mfa.gov.et/
mailto:mdina@ethionet.et
http://www.immigration.gov.fj/
mailto:consular.ph@mail.datanet.hu
mailto:ambgab_ru@mail.ru
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necesară obţinerea  vizei de lungă durată (tip D) de la ambasada acestui stat din 

România. După sosirea pe terioriul georgian, în baza vizei tip D li se vor elibera 

permise temporare de şedere, de către Ministerul Justiţiei. 

Pentru informaţii suplimentare, vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale 

oferite de Ambasada Georgiei în România, www.romania.mfa.gov.ge . 

Ghana  

Informaţii se pot obţine la Consulatul Onorific al Republicii Ghana la Bucureşti. 

Datele de contact sunt: Bucureşti, str. Iovită nr. 23-27, ap.2, sector 5, telefon: 021/ 

335 11 90; 021/ 335 90 78; fax: 021/ 335 82 44. 

Grenada 

 

Potrivit prevederilor Deciziei (UE) 2016/270 a Consiliului din 12 februarie 2016 

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea 

Europeană și Grenada privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă 

ședere, cetăţenii români nu au nevoie de viză de scurtă şedere în acest stat. 

Guineea 

Cetățenii români, posesori ai unui pașaport valabil simplu şi simplu temporar, au 

nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul Republicii Guineea. Viza se acordă de 

către misiunile diplomatice ale Republicii Guineea, precum și la punctele de trecere 

a frontierei terestre.   

 

Atenție : Viza de intrare în acest stat nu se acordă la aeroport. 

Guineea Ecuatorială 

Viza de intrare se poate obţine de la Ambasada Republicii Guineea Ecuatoriala la 

Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord:  13, Park Place SW 1A 

1LP, telefon :0044(0)20 7499 6867, fax :0044(0) 20 7499 6782, e-mail: 

visa@embassyofequatorialguinea.co.uk . 

Guineea Bissau 

Cetățenii români, posesori ai unui pașaport valabil, au nevoie de viză pentru a intra 

pe teritoriul Republicii Guineea Bissau. Viza se acordă de către misiunile 

diplomatice ale Republicii Guineea Bissau.   

 

Atenție : Viza de intrare în acest stat nu se acordă nici la aeroport și nici la punctele 

de trecere a frontierei terestre. 

Guyana 

Viza este necesară pentru toate categoriile de paşapoarte şi se poate obţine şi la 

intrarea în ţară, contra sumei de 25 USD, pentru 30 de zile.  

Actele necesare pentru solicitarea unei vize la o misiune diplomatică a acestui stat 

sunt următoarele: formularul de viza completat, două poze, invitaţie cu toate datele 

sponsorului, adresa gazdei sau a hotelului (voucher), mijloace financiare pentru 30 

de zile. 

Haiti 

Informaţii suplimentare şi viză de intrare se pot obţine de la Ambasada Republicii 

Haiti la Berlin, Republica Federală Germania.   

Datele de contact sunt următoarele: Uhlandstrasse nr. 14, telefon: 0049-

3088554134, e-mail: amb.allemagne@diplomatie.ht. 

 

Viza de intrare pentru cetăţenii români se poate acorda şi la punctele de trecere a 

frontierei. 

Honduras 

Cetățenii români nu au nevoie de viză, pentru o perioadă de până la 90 de zile, 

pentru a intra pe teritoriul Republicii Honduras.  

Pentru scop turistic, cetățenii români trebuie să dețină un pașaport valabil (cu cel 

puțin şase luni peste perioada călătoriei), pachetul turistic și biletul de călătorie 

pentru întoarcerea în România. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Ambasada Republicii Honduras la 

Berlin, Republica Federală Germania, acreditată şi pentru România.   

http://www.romania.mfa.gov.ge/
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=30473&idlnk=5&cat=6
mailto:visa@embassyofequatorialguinea.co.uk
mailto:amb.allemagne@diplomatie.ht
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Datele de contact ale misiunii diplomatice sunt următoarele: Cuxhavenerstr. nr. 14, 

10555, Berlin, telefon: 004930397497-09, www.embajadahonduras.de,  

e-mail: informacion.embahonduras.de@gmail.com . 

Indonezia  

Începând cu data de 30 septembrie 2015, cetăţenii români, posesori de paşapoarte 

simple, care călătoresc în acest stat, în scop turistic,  sunt scutiţi de viză de intrare 

dacă durata şederii este de maximum 30 zile, fără a exista posibilitatea prelungirii. 

 

Turiştii pot intra doar prin anumite puncte de frontieră indoneziene pentru a putea 

beneficia de exceptarea de la viza de intrare (ex. aeroporturile internaţionale 

Soekarno-Hatta Jakarta, Juanda Surabaya, Ngurah Rai Bali, Kualanamu Medan şi 

Hang Nadim Batam, porturile maritime Sri Bintan Pura Tanjung Pinang, Batam 

Center Batam, Sekupang Batam şi Tanjung Uban etc.). Lista completă a acestor 

puncte de frontieră poate fi consultată pe site-ul MAE la rubrica “Condiţii de 

călătorie.” 

 

Dacă cetăţenii români care călătoresc în Republica Indonezia în scop turistic doresc 

să stea mai mult de 30 de zile, dacă scopul vizitei este altul decât turism sau dacă se 

folosesc alte puncte de frontieră decât cele prestabilite, aceştia trebuie să aplice, în 

prealabil, pentru viză de intrare la reprezentanţele diplomatice ale acestei ţări în 

străinătate.  

 

Atenţie: deţinătorii de paşapoarte temporare au obligaţia să obţină, anterior 

deplasării în Republica Indonezia,  viză de intrare de la reprezentanţele diplomatice 

ale acestei ţări în străinătate.  

 

Indiferent de tipul de paşaport, înainte de a călători în Republica Indonezia trebuie 

să vă asiguraţi că paşaportul dumneavoastră este valabil cel puţin şase luni de la 

momentul intrării pe teritoriul acestui stat. Intrarea în acest stat va fi refuzată în 

cazul în care paşaportul nu are valabilitatea menţionată, iar compania aeriană nu va 

permite îmbarcarea la bordul aeronavei. 

Insulele Marshall 

Potrivit prevederilor art. 4 din Acordul încheiat între Uniunea Europeană și 

Republica Insulelor Marshall privind exonerarea de obligația de a deține viză de 

scurtă ședere: 

 

“ Cetățenii Uniunii Europene pot rămâne pe teritoriul Insulelor Marshall pentru o 

perioadă maximă de 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile. 

 

Cetățenii Insulelor Marshall pot rămâne pe teritoriul statelor membre care aplică 

integral acquis-ul Schengen pentru o perioadă maximă de 90 de zile în cursul 

oricărei perioade de 180 de zile. Perioada respectivă se calculează independent de 

orice ședere într-un stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen.” 

 

Cetăţenii români care călătoresc în acest stat cu un pașaport simplu temporar 

trebuie să se asigure că acesta este valabil cel puţin şase luni. 

 

Precizăm că cetăţenii români care doresc să se deplaseze în Insulele Marshall și 

tranzitează Insulele Guam sau Honolulu trebuie să se afle în posesia unei vize 

pentru S.U.A. Posesorii de pașapoarte simple și temporare trebuie să deţină viză de 

S.U.A. tip C-1 (tranzit), iar posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu 

trebuie să se afle în posesia unei vize de S.U.A. tip C-3 (oficială de tranzit). 

http://www.embajadahonduras.de/
mailto:informacion.embahonduras.de@gmail.com
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Iordania 

Pentru cetăţenii români posesori de paşapoarte simple viza este necesară şi se poate 

obţine la aeroport (se aplică o ştampilă în paşaport), fiind valabilă 30 de zile, taxa 

aferentă (aprox. 30 dolari SUA) achitându-se pe loc. În această perioadă trebuie 

reglementată şederea (conform scopului prezenţei în Regat) sau părăsit teritoriul, în 

caz contrar fiind plătite penalităţi financiare pentru fiecare zi de şedere în plus. 

 

Pentru verificarea condiţiilor particulare de obţinere a vizelor de intrare prevăzute 

de legislaţia naţională iordaniană, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale 

furnizate de autorităţile iordaniene competente, respectiv de către Ambasada 

Regatului Haşemit al Iordaniei în România (http://www.jordanembassy.ro). 

Atenţie!  

- Pentru cetăţenii români posesori de paşapoarte temporare viza este necesară şi 

trebuie solicitată la Ambasada Regatului Haşemit al Iordaniei în România (viza nu 

se acordă la aeroport).  

 

- Valabilitatea vizelor eliberate de Ambasada Regatului Haşemit al Iordaniei în 

România (două, trei şi, respectiv, şase luni) se referă strict la perioadă în care 

cetăţeanul român poate călători în acest stat, neavând nicio legătură cu dreptul de 

şedere care este de maximum 30 de zile, indiferent de tipul de paşaport deţinut 

(simplu sau temporar). 

Irak 

Cetăţenii români au nevoie de vize pentru a călători în acest stat. Vizele se pot 

obţine de la Ambasada Republicii Irak la Bucureşti. 

 

Cetăţenii români care călătoresc în Republica Irak utilizând paşapoarte simple şi 

temporare şi rămân în spaţiu mai multe de zece zile trebuie să se înregistreze la 

autorităţile locale, iar la plecarea din Irak, cu trei-patru zile înainte, trebuie să 

obţină, de la aceeaşi autoritate, permisiunea de ieşire din acest stat. 

Israel  

Cetăţenii români care călătoresc în Statul Israel în scop turistic nu au nevoie de 

viză. Cetăţenii români care călătoresc în acest stat în alt scop decât cel turistic 

(muncă, studii, tratament medical), trebuie să obţină, în prealabil, viză de intrare. 

Jamaica  

Viza pentru cetăţenii români se acordă la punctele de trecere a frontierei. Mai multe 

detalii pot fi obţinute accesând site-ul Ministerului Afacerilor Externe: 

http://www.mfaft.gov.jm/jm/for-visitors-to-jamaica/31-visa-information. 

Japonia 

Potrivit informaţiilor comunicate de către autorităţile japoneze competente, 

începând cu data de 1 ianuarie 2016 au fost exoneraţi de viză de intrare pentru o 

perioadă de 90 zile şi posesorii de paşapoarte simple temporare dacă scopul 

călătoriei este turistic, vizită, activităţi ştiinţifice şi culturale (conferinţe, seminarii). 

 

Obligativitatea obţinerii, în prealabil, a vizei de intrare în Japonia se menţine pentru 

cetăţenii români care se deplasează pe teritoriul acestui stat cu intenţia de a exercita 

o activitate lucrativă contractată anterior, de a încheia un contract de muncă sau de 

a prospecta piaţa muncii din Japonia în vederea găsirii unui loc de muncă. 

 

Autorităţile japoneze nu eliberează vize la frontieră.  

Kazahstan 

În vederea dezvoltării sectorului turistic şi atragerii investitorilor străini, 

Kazahstanul a introdus un regim simplificat de acordare a vizelor de scurtă şedere. 

Astfel, cetăţenii a 48 de state, printre care şi România, nu mai sunt obligaţi să 

prezinte invitaţii sau documente justificative (bilet de călătorie, rezervare la hotel 

etc.) atunci când solicită vize în scop de afaceri (D1) sau vizită (G1). Aceste vize au 

http://www.jordanembassy.ro/
http://www.mfaft.gov.jm/jm/for-visitors-to-jamaica/31-visa-information


Pagina 23/36 

NOTE 

o valabilitate de maxim 30 de zile şi sunt emise cu o singură intrare. De asemenea, 

procedura simplificată se aplică şi vizelor turistice (F1), care pot fi acordate cu 

două intrări.  

Beneficiarii vizelor eliberate prin procedura simplificată sunt scutiţi şi de 

înregistrarea şederii la organele de poliţie. Înregistrarea va fi efectuată de poliţia de 

frontieră la intrarea pe teritoriul Kazahstanului. 

 

Mai multe detalii pot fi obţinute de la Ambasada Republicii Kazahstan în România, 

Bucureşti, str. Crângului nr. 13, sector 1, telefon: (0040-21) 230 08 65; (0040-31) 

107 10 83, fax: (0040-21) 230 08 66, e-mail: bucharest@mfa.kz . 

Republica Kîrgîză 

La data de 5 iulie 2016 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul României și 

Guvernul Republicii Kârgâze cu privire la desființarea vizelor pentru titularii de 

paşapoarte diplomatice și de serviciu, semnat la Bișkek, la 16 iunie 2015. Conform 

prevederilor Acordului bilateral, cetăţenii statului fiecăreia dintre Părţi, titulari de 

paşapoarte diplomatice şi de serviciu, pot să intre, să tranziteze şi să stea, fără viză 

pe teritoriul statului celeilalte Părţi pentru o perioadă de până la 90 de zile în 

oricare 180 de zile. De asemenea, cetăţenii celor două state, titulari de paşapoarte 

diplomatice şi de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare 

ale celor două state, sunt scutiţi, pe perioada acreditării în această calitate de cerinţa 

deţinerii unei vize de intrare şi şedere. 

 

Cetăţenii români, posesori de paşapoarte simple şi temporare care doresc să 

călătorească în Republica Kîrgîzâ au nevoie de viză de intrare în acest stat. 

Cetăţenii români pot solicita viză de intrare în Republica Kîrgîzâ de la secţia 

consulară a Ambasadei Republicii Kazahstan la Bucureşti, şoseaua Nordului 60G, 

Bucureşti, sector 1, 14104, telefon: 0311071083, 0212300865, fax: 0212300866, e-

mail: bucharest@mfa.kz , web: www.kazembro.kz . 

Kenya  

Cetățenii români pot călători în Kenya numai în baza unei vize de intrare. 

 

Informaţii şi viză de intrare se pot obţine de la Ambasada Republicii Kenya la 

Berlin, Republica Federală Germania. Datele de contact sunt: Markgrafenstrasse nr. 

63, 10969 Berlin, telefon 0049-30-259266-0 sau 0049-30-259266-11, fax 0049-30-

259266-50, e-mail: office@kenyaembassyberlin.de, www.embassy-of-kenya.de . 

 

Cetățenii români care doresc să călătorească în Kenya vor trebui să aplice online, 

cel puțin cu o săptămâna înaintea călătoriei, pe site-ul 

http://account.ecitizen.go.ke/register , în vederea obținerii în prealabil a vizei 

kenyene. 

 

În paralel cu aplicaţia online, vizele pentru Kenya se vor acorda şi pe aeroport, la 

sosirea în acest stat. 

 

Recomandăm cetățenilor români care călătoresc în Kenya să solicite viză de intrare 

în această ţară online, înaintea deplasării. 

Din luna martie 2014 a fost introdusă viza turistică est-africană cu multiple intrări 

care permite circulaţia între Kenya, Uganda şi Rwanda. Acest tip de viza se poate 

solicita la intrarea în oricare dintre cele trei state, pentru o perioadă de până la 90 

zile şi costă 100 USD. 

Kiribati 
Potrivit prevederilor art. 4 din Acordul încheiat între Uniunea Europeană și 

Republica Kiribati privind scutirea de vize de scurtă ședere: 

mailto:bucharest@mfa.kz
mailto:bucharest@mfa.kz
http://www.kazembro.kz/
mailto:office@kenyaembassyberlin.de
http://www.embassy-of-kenya.de/
http://account.ecitizen.go.ke/register
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“ Cetățenii Uniunii Europene pot rămâne pe teritoriul Republicii Kiribati pentru o 

perioadă maximă de 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile. 

 

Cetățenii din Kiribati pot rămâne pe teritoriul statelor membre care aplică integral 

acquis ul Schengen pentru o perioadă maximă de 90 de zile în cursul oricărei 

perioade de 180 de zile. Perioada respectivă se calculează independent de orice 

ședere într-un stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen.” 

Kuweit 

1. Cetăţenii români posesori de pasapoarte simple pot obţine viză de intrare numai 

în scop turistic, în Statul Kuweit fie de la ambasadele acestui stat în străinătate, fie 

de la punctele de trecere a frontierei kuweitiene (aeriene, rutiere şi maritime). 

Viza de intrare în Statul Kuweit se poate obţine de la Ambasada Statului Kuweit la 

Bucureşti, str. Arh. Louis Blanc, nr. 19A-B, sector 1, Bucureşti, telefon 

021.315.44.44, fax 021.315.99.92, e-mail: kuwaitembassy_ro@yahoo.com. 

 

2. Pentru orice alt tip de viză de intrare în Statul Kuweit, toţi cetăţenii români 

posesori ai unui paşaport simplu sau electronic trebuie să obţină, în prealabil, viză 

de intrare numai de la o ambasadă a acestui stat din străinătate. 

 

3. Statul Kuweit interzice intrarea pe teritoriul său, indiferent de cetăţenia, scopul şi 

durata vizitei în acest stat, pentru toţi cetăţenii posesori de paşapoarte temporare. 

Laos 

Viza se poate obţine de la Ambasada Republicii Laos de la Varşovia, Republica 

Polonă. Datele de contact sunt: ul. Rejtana 15 m. 26 02-516, Varşovia, Polonia, 

telefon: 0048228484786; 0048228488949, e-mail: embassylaos@yahoo.com. 

Lesotho  

Informaţii şi viză se pot obţine de la Ambasada Regatului Lesotho la Roma, 

Republica Italiană: Via Serchio, nr. 8, 00198, Roma, telefon (0039-06) 854 24 96; 

854 24 19, e-mail: lesothoembassy.rome@tin.it.  

 

Viza pentru Regatul Lesotho nu se poate obţine la frontieră. 

Liban 

În cazul în care scopul intrării în acest stat este turistic sau de vizită, iar șederea nu 

este mai lungă de două luni, viza pe pașaportul românesc (diplomatic/de 

serviciu/simplu) este acordată în punctul de frontieră.  

Menţionăm că autoritățile libaneze nu recunosc pașapoartele temporare româneşti 

drept documente valabile de călătorie. 

Pentru toate celelalte situații în care scopul este de afaceri, angajare în muncă etc., 

iar șederea depășește două luni, este necesară obținerea vizei de intrare de la 

Ambasada Republicii Libaneze la Bucureşti. 

În cazul acordării dreptului de rezidenţă în acest stat, autorităţile libaneze solicită ca 

documentele de călătorie să aibă o valabilitate de cel puţin şase luni la data 

solicitării. 

Libia 

Se recomandă ferm cetăţenilor români care doresc să lucreze în Libia să nu se 

deplaseze în această ţară dacă nu au încheiat un contract de muncă legal şi dacă nu 

deţin viză de muncă. 

Precizăm că viza turistică nu acordă şi drept de muncă în acest stat. Au existat 

cazuri numeroase în care cetăţeni români s-au deplasat la muncă în Libia cu viză 

turistică şi, ulterior, au întâmpinat mari dificultăţi la părăsirea spaţiului libian, fiind 

obligatorie obţinerea unei vize de ieşire din acest stat. Formalităţile de obţinere a 

vizei de ieşire se pot face numai de către persoana fizică sau juridică care a făcut 

invitaţia iniţială, autorităţile române neavând nicio posibilitate de sprijin în acest 

caz. 

mailto:kuwaitembassy_ro@yahoo.com
mailto:embassylaos@yahoo.com
mailto:lesothoembassy.rome@tin.it
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Madagascar 

1. Documentele necesare obţinerii unei vize în scop turistic sunt următoarele: 

- paşaport valabil încă şase luni de la data la care va avea loc plecarea din 

Madagascar în ţara de origine, cu cel puţin trei pagini libere; 

- formularul de viză cu toate rubricile completate; 

- bilet avion dus-întors original şi copie; 

- două poze tip paşaport; 

- rezervare hotel; 

- carnet de vaccinare împotriva febrei galbene dacă persoana s-a aflat în ultimele 

cinci zile într-o ţară în care există pericolul contaminării cu febră galbenă.  

 

Acest tip de viză (în scop turistic) se poate obţine şi pe aeroportul din Antananarivo 

gratuit dacă şederea este mai mică de o lună. La aeroport este nevoie de paşaport, 

bilet de avion dus-întors şi carnet de vaccinare. 

 

2. Documentele necesare obţinerii unei vize în scop de afaceri sunt următoarele: 

- paşaport valabil încă şase luni de la data la care va avea loc plecarea din 

Madagascar în ţara de origine, cu cel puţin trei pagini neutilizate; 

- formulatul de viză cu toate rubricile completate; 

- bilet avion dus-întors original şi copie ; 

- două poze tip paşaport ; 

- invitaţie din partea unei companii din Madagascar; 

- scrisoare din partea companiei străine; 

- carnet de vaccinare împotriva febrei galbene dacă persoana s-a aflat în ultimele 

cinci zile într-o ţară în care există pericolul contaminării cu febră galbenă.  

 

3. Viza în scop de imigrare: 

- paşaport valabil cel puţin un an; 

 - formular de viză completat; 

- bilet de avion dus-întors ; 

- două poze tip paşaport ; 

- cazier judiciar ; 

- scrisoare de invitaţie din partea unei companii din Madagascar; 

- scrisoare din partea companiei româneşti. 

 

Viza de intrare în acest stat se poate obţine de la Consulatul General Onorific al 

Republicii Madagascar la Bucureşti, str. Polonă, nr. 89, sector 1, telefon 021 

2105272, fax 021 2105848, e-mail: diplomatie.mg@gmail.com.  

Malaezia 

Între România şi Malaezia există un regim de scutire reciprocă de vize în cazul 

cetăţenilor proprii pentru o perioadă de maximum 90 de zile, în scopuri nelucrative. 

Orice şedere mai lungă de 90 de zile, indiferent de scopul ei (căsătorie, studii, 

muncă, vizită, turism), presupune obţinerea, în prealabil, a unei vize de lungă 

şedere. Aceasta poate fi obţinută la o misiune diplomatică malaeziană din 

străinătate. 

 

La punctele de frontieră malaeziene se aplică cetăţenilor români o viză 

(nenominală), sub forma unei ştampile în paşaport, prin care se acorda dreptul de 

şedere în Malaezia pentru o perioadă de 90 de zile, conform acordului dintre cele 

două state. Cu toate acestea, se recomandă cetăţenilor români să verifice, la punctul 

de frontieră, dacă ştampila malaeziană prevede într-adevăr dreptul lor de şedere 

pentru 90 de zile, sau doar pentru 30 de zile, întrucât unii funcţionari locali pot 

reduce această perioadă legal admisă. 

mailto:diplomatie.mg@gmail.com
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În acelaşi timp, se recomandă în mod deosebit cetăţenilor români care doresc să 

beneficieze de toată durata vizei să calculeze cu atenţie data la care trebuie să 

părăsească Malaezia, deoarece ştampila din paşaport prevede 90 de zile de la data 

intrării în ţară, fără însă a specifica data ultimei zile de valabilitate a vizei. 

Autorităţile malaeziene sunt extrem de stricte în privinţa încadrării în termenele 

indicate. Depăşirea perioadei de valabilitate a vizei poate fi sancţionată cu 

expulzarea din Malaezia, sau chiar cu detenţie, urmată de expulzare. Măsura este 

determinată de existenţa unui număr foarte mare de cetăţeni străini, fără forme 

legale, care muncesc în Malaezia. 

 

Cetăţenii români ale căror documente au fost furate/pierdute/distruse trebuie să 

depună o plângere la poliţia regală malaieziană. În baza acestei plângeri, după 

obţinerea documentului de călătorie românesc (titlu de călătorie/paşaport simplu 

temporar) au obligaţia să se prezinte la Departamentul Imigrări pentru obţinerea 

unei ştampile de plecare (Special Pass) valabilă 30 zile, în valoare de 100 RM 

(circa 33 USD). 

 

Cetăţenii români care deţin paşapoarte temporare nu beneficiază de cele 90 de zile 

cu intrări multiple prevăzute pentru scurtă şedere. Pentru a evita apariţia unor 

situaţii în care companiile aeriene să refuze îmbarcarea sau poliţia de frontieră să 

nu acorde viza de intrare pe teritoriul malaezian, cetăţenii români sunt sfătuiţi să 

evite utilizarea paşaportului temporar în acest stat. 

Malawi  

Cetăţenii români au nevoie de viză pentru a călători în Malawi. Viza poate fi 

obţinută fie de la o misiune diplomatică a acestui stat fie direct la punctele de 

trecere a frontierei. Perioada legală de şedere este de 30 zile şi poate fi prelungită 

cu încă 60 zile. 

 

Informaţii suplimentare şi viza de intrare se pot obţine de la : 

- Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti, 

- Ambasada Republicii Malawi la Bruxelles, Regatul Belgiei : Herrmann Debroux 

46 – B-1160 Bruxelles, telefon 003222310980, fax 003222311066, e-mail : 

embassy.malawi@skynet.be, respectiv  

- Ambasada Republicii Malawi la Berlin, Republica Federală Germania: 

Westfälische Strasse nr. 86, 10709 Berlin, telefon 0049-30-8431540, fax 

00493084315430. e-mail: malawiberlin@aol.com, www.malawiembassy.de. 

Maldive 

Datele de contact ale Ambasadei Republicii Maldive la Londra, Regatul Unit al 

Marii Britanii şi Irlandei de Nord: 22, Nottingham Place, Londra W1U5NJ, telefon: 

00442072242135, e-mail: info@maldiveshighcommission.org, 

 www.maldiveshighcommission.org. 

 

Viza se poate acorda la punctul de trecere a frontierei pentru maximum 30 de zile. 

Mali 

Cetățenii români, posesori ai unui pașaport valabil, au nevoie de viză pentru a intra 

pe teritoriul Republicii Mali. Viza se acordă atât de către ambasadele și de 

consulatele Republicii Mali cât și la sosirea pe aeroport.  

 

Atenție : Viza nu se acordă la punctele de trecere a frontierei terestre. 

Mauritania 

Viza se poate obţine de la Ambasada Republicii Islamice Mauritania acreditată la 

Roma, Republica Italiană: Via Giovanni Paisiello, 26 00198 Roma, telefon 0039 

0685351530, fax : 0039 0685351441. 

 

mailto:embassy.malawi@skynet.be
mailto:malawiberlin@aol.com
http://www.malawiembassy.de/
mailto:info@maldiveshighcommission.org
http://www.maldiveshighcommission.org/
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Din luna august 2014 viza de intrare pe teritoriul acestui stat poate fi obținută direct 

pe aeroportul internațional din Nouakchott. 

Mauritius  

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Ambasada Republicii Mauritius la Paris, 

Republica Franceză : 127, Rue de Tocqueville – 75017 Paris, telefon : 

0033142273019,  fax : 0033140530291.  

Micronezia 

Cetăţenii români care intenţionează să rămână pe teritoriul Micronesiei pentru o 

perioadă mai mare de 30 de zile, trebuie să se prezinte la Biroul de Imigrări cu 

minimum cinci zile înainte de expirarea perioadei legale de ședere.  

Cetăţenii români care călătoresc în acest stat cu un pașaport simplu temporar 

trebuie să se asigure că acesta este valabil cel puţin şase luni. 

Republica Moldova 

Ministerul Afacerilor Externe al României a fost notificat la data de 22 iunie 2015 

de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova 

cu privire la modificarea și completarea listei documentelor de călătorie acceptate 

pentru intrarea în Republica Moldova. Astfel, potrivit acestor modificări, cetățenii 

statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv cetățenii români, pot intra pe 

teritoriul Republicii Moldova şi în baza cărților de identitate aflate în prezent în 

circulație. 

 

Pentru şederi mai mari de 90 de zile, cetăţenii români sunt obligaţi să solicite 

Biroului de Migraţie şi Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne eliberarea 

unui permis de şedere aferent scopului prezenţei pe teritoriul Republicii Moldova. 

Mongolia 

Potrivit informaţiilor comunicate de  Ministerul Afacerilor Externe al Mongoliei, 

începând cu data de 1 ianuarie 2016, cetățenii români posesori de pașapoarte 

simple/temporare, care intenționează să călătorească în acest stat vor trebuie să 

aplice, în prealabil, pentru viză de intrare. 

 

Pentru viza de intrare în Mongolia, cetăţenii români trebuie să se adreseze 

Consulatului Onorific al Mongoliei la Bucureşti, Intrarea Dr. Bobeică nr. 4, 

apartament 1, sector 2, telefon (021) 322.81.15, mobil: 0721544656, e-mail: 

iso@mailbox.ro. 

Mozambic 

Viza pentru Republica Mozambic se poate obţine de la o misiune diplomatică sau 

un oficiu consular al acestui stat. 

 

Cetăţenii români care călătoresc în scop turistic pot obţine viză de intrare şi la 

sosirea pe aeroport, respectiv la punctele de trecere a frontierei. Această facilitate se 

aplică doar în cazul călătoriilor în scop turistic în Mozambic. 

 

Informaţii suplimentare şi viză de intrare se pot obţine de la Ambasada Republicii 

Mozambic la Moscova, Federaţia Rusă: strada Mitnaya, nr. 3, intrarea 1, etaj 10, 

apartament 13, Moscova, telefon +74957863005/6, fax +74957863007/8, e-mail: 

embamocru@hotmail.mz . 

Muntenegru 
În scop turistic, cetăţenii români pot intra în Muntenegru pentru o perioadă de 30 de 

zile şi pe baza cărţii de identitate valabile. 

Myanmar 

Viza se poate obţine de la Ambasada Uniunii Myanmar la Roma, Republica 

Italiană. Datele de contact sunt următoarele: Viale di Villa Grazioli, 29, Roma, 

telefon:00390636303753; fax 00390636298566, e-mail: merome2010@gmail.com. 

 

Ministerul Imigrării şi Populaţiei al Republicii Myanmar a lansat, începând cu data 

mailto:iso@mailbox.ro
mailto:embamocru@hotmail.mz
mailto:merome2010@gmail.com
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de 1 septembrie 2014, sistemul Visa Online @ e – Visa, care va fi aplicabil iniţial 

doar pentru scopuri turistice, şi va putea fi accesat doar din statele care au 

reprezentanţe diplomatice în Myanmar, intrarea în ţară fiind permisă numai prin 

aeroportul Internaţional Yangon. Taxa de viză este de 50 de USD,  orice informaţii 

suplimentare despre acest tip de viză sunt disponibile pe website-ul: 

www.evisa.moip.gov.mm , iar orice informaţii relevante despre imigrări şi locaţiile 

turistice pot fi accesate pe site-ul: www.mip.gov.mm. 

 

România nu are misiune diplomatică în acest stat, reprezentarea diplomatică şi 

consulară a României în Myanmar fiind asigurată de către Ambasada României în 

Thailanda. 

Namibia 

Cetăţenii români pot obţine viză de intrare pe teritoriul acestui stat de la Ambasada 

Republicii Namibia la Viena, Republica Austria. Datele de contact sunt: 1190, 

Viena, Zuckerkandlgasse nr. 2, telefon: (0043-1) 402 93 71/72/73, e-mail: 

nam.emb.vienna@speed.at, website: www.embnamibia.at. 

 

Viza de intrare în acest stat nu se acordă la frontieră. 

Nauru 

Cetăţenii tuturor statelor trebuie să obţină o viză turistică pentru a vizita această 

ţară pentru un sejur mai mic de 30 de zile, de la un oficiu diplomatic al statului 

Nauru. Nu este necesară viza de tranzit pentru maximum trei zile între zboruri. 

Niger 

Cetăţenii români pot obţine viză de intrare pe teritoriul acestui stat de la Ambasada 

Republicii Niger la Berlin, Republica Federală Germania. Datele de contact sunt: 

Berlin, Machnowestr 24, telefon: (0049-030) 805 89 660, fax: (0049-030) 805 89 

662, e-mail: ambaniger@t-online.de. 

 

Autorităţile din Republica Niger solicită cetăţenilor străini, la intrarea ȋn ţară, să 

facă dovada vaccinării ȋmpotriva febrei galbene. 

Pentru informaţii suplimentare despre condiţiile de intrare şi regimul de şedere în 

acest stat, consultaţi informaţiile oficiale furnizate de autorităţile acestui stat: 

- Ambasada Republicii Niger la Berlin, Republica Federală Germania; 

- Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Niger. 

Nigeria 

Cetăţenii români pot obţine viză de intrare pe teritoriul acestui stat de la Ambasada 

Republicii Federale Nigeria din Bucureşti, strada Argentina nr. 41, sector 1, 

telefon: (0040-21) 312 86 85; 312 79 37, fax: (0040-21)3120622, e-mail: 

nigerembinro@yahoo.com. 

 

Autorităţile nigeriene nu eliberează vize de intrare la frontieră.  

Norvegia 

Pentru înregistrarea la autorităţile norvegiene a cetăţenilor români care doresc să 

muncească în Regatul Norvegiei (ex. pentru deschiderea unui cont în bancă, 

înregistrarea la poliţie sau la autorităţile locale de administraţie, muncă etc.), se 

recomandă acestora să fie în posesia unui paşaport electronic şi nu a unui paşaport 

simplu temporar. 

Dacă durata şederii depăşeşte 90 de zile este necesară înregistrarea la autorităţile 

norvegiene de poliţie. Cetăţenii români pot călători în Norvegia cu următoarele 

documente:  

1.  paşaportul românesc valabil;  

2. cartea de identitate românească valabilă, emisă după anul 2009, în care este 

specificată cetăţenia română.  

 

http://www.evisa.moip.gov.mm/
http://www.mip.gov.mm/
mailto:nam.emb.vienna@speed.at
http://www.embnamibia.at/
mailto:ambaniger@t-online.de
mailto:nigerembinro@yahoo.com


Pagina 29/36 

NOTE 

Atenţie!  

Cărţile de identitate româneşti emise înainte de anul 2009 nu sunt recunoscute ca 

documente de călătorie în Norvegia. 

Noua Zeelandă 

Viza nu este necesară pentru o ședere de maximum 90 de zile într-un interval de 

şase luni calculat de la data primei intrări, dacă deplasarea are loc în scop turistic, 

pentru vizită sau alte scopuri legale de scurtă durată. În schimb, pentru contractarea 

și exercitarea unor activități lucrative remunerate, ca și pentru înscrierea la studii 

este necesară obținerea în prealabil a unei vize de la o ambasadă sau de la un 

consulat al Noii Zeelande în străinătate. 

 

În cazul intrării fără viză, formalitățile de control la frontiera acestui stat sunt 

extrem de stricte: în mod frecvent, se procedează la efectuarea unui interviu în 

limba engleză, pe parcursul căruia se solicită toate documentele justificative pentru 

scopul călătoriei (dovada cazării, invitaţie din partea sponsorului, bilet de avion 

retur, dovada unor resurse financiare suficiente pentru întreaga durată a sejurului). 

Dacă apar suspiciuni în sensul că scopul declarat al călătoriei nu corespunde cu cel 

real, poliția de frontieră locală dispune refuzul intrării și returnarea cu prima cursă 

de avion disponibilă. 

Oman 

Viza se poate obţine de la Ambasada Sultanatului Oman la Roma, Republica 

Italiană: Via della Camilluccia 625 – 00135 Roma, telefon: 00390636300545, 

00390636300517, fax: 0039-063296802, e-mail: embassyoman@virgilio.it. 

 

Viza turistică poate fi acordată la punctele de trecere a frontierei (pe aeroport) cu o 

valabilitate de 30 de zile. Taxa de viză este de 20 riyali (aproximativ 40 euro). 

Palau 

La data de 8 decembrie 2015 a intrat în vigoare Acordul între Uniunea Europeană 

și Republica Palau privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă 

ședere. 

 

Conform prevederilor acestui Acord, cetățenii UE/Republicii Palau care dețin un 

pașaport simplu, diplomatic, de serviciu, oficial sau special pot intra și rămâne fără 

viză pe teritoriul Republicii Palau/UE pentru o perioadă maximă de 90 de zile în 

cursul oricărei perioade de 180 de zile. 

 

Cetăţenii români care călătoresc în acest stat cu un pașaport simplu temporar 

trebuie să se asigure că acesta este valabil cel puţin şase luni. 

Palestina 

Palestina nu deţine un sistem propriu de eliberare a vizelor, astfel încât pentru 

intrarea în acest stat nu este necesară îndeplinirea unor formalităţi de solicitare a 

vizei. Pe teritoriul Palestinei se poate intra din Egipt, Israel şi Iordania, motiv 

pentru care cetăţenii români care doresc să călătorească în Palestina trebuie să 

verifice în prealabil, după caz, şi condiţiile de intrare în aceste trei state specificate. 

 

La data de 19 iulie 2014 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul României şi 

Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de 

paşapoarte diplomatice. 

 

Notă: Având în vedere că autorităţile palestiniene nu emit paşapoarte diplomatice, 

ci paşapoarte VIP, pentru a se evita anumite dificultăţi de implementare legate de 

interpretarea unor termeni din textul Acordului, cele două părţi au stabilit, prin 

intermediul unor Note Verbale, că sintagma “paşaport diplomatic”, utilizată în 

Acord, se referă la paşapoartele VIP emise de autorităţile palestiniene. 

mailto:embassyoman@virgilio.it
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Papua Noua Guinee 

Cetăţenii români posesori de paşaport diplomatic, de serviciu, simplu sau simplu 

temporar au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul acestui stat. 

 

Viza turistică se poate obţine şi la frontieră cu un drept de şedere de 60 zile (Visa 

on Arrival pentru turişti costă 75 PGK). 

 

Papua Noua Guinee are misiuni diplomatice în Europa în: Belgia, Cipru, 

Danemarca, Germania, Italia, Olanda şi Marea Britanie.  

 

Documentele necesare în vederea obţinerii vizei de intrare în Papua Noua Guinee la 

o misiune diplomatică a acestui stat sunt următoarele: 

 

Viza în scop de vizită cu o singură intrare: 

- formularul de viză completat; 

- o fotografie de dimensiune standard pentru paşaport; 

- copie a intinerariului în Papua Noua Guinee; 

- paşaportul valabil în original şi fotocopie. 

Nu se percepe o taxă de viză în acest caz. 

 

Viza în scop de afaceri: 

- formularul de viză completat; 

- o fotografie de dimensiune standard pentru paşaport; 

- copie a intinerariului în Papua Noua Guinee; 

- scrisoare de invitaţie/sponsorizare din partea firmei din Papua Noua Guinee; 

- paşaportul valabil în original şi fotocopie. 

 

Taxa de viză: intrări multiple (cca. 340 USD); 

           o singură intrare (cca. 120 USD). 

 

Viza pentru angajare în muncă cu intrări multiple: 

- formularul de viză completat; 

- o fotografie de dimensiune standard pentru paşaport; 

- raport medical care să includă şi o radiografie şi testul AIDS/HIV; 

- cazier judiciar; 

- paşaportul valabil în original şi fotocopie. 

Taxa de viză depinde în acest caz de aprobarea primită din Papua Noua Guinee. 

Peru 

Începând cu data de 11 februarie 2016, scutirea de viză de intrare de scurtă şedere 

pentru cetăţenii români în Republica Peru se aplică şi următoarelor categorii de 

persoane: studenţi, oameni de afaceri şi jurnalişti. 

 

La data de 14 martie 2016 a fost semnat, la Bruxelles, Acordul dintre Uniunea 

Europeană și Republica Peru privind scutirea de vize de scurtă ședere. Conform 

prevederilor articolului 8, paragraful 1,  Acordul se va aplica în mod provizoriu, 

începând cu ziua următoare celei a semnării, respectiv începând cu data de 15 

martie 2016. 

 

Obiectul Acordului îl constituie scutirea de la obligativitatea deținerii vizelor de 
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intrare pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene/peruani atunci când 

călătoresc în Republica Peru/Uniunea Europeană, pentru o perioadă de 90 de zile în 

oricare 180 de zile. 

Qatar 

1. Titularii de paşapoarte de serviciu şi  simple 

 

Cetăţenii români, posesori de paşaport de serviciu şi  simplu au nevoie de viză 

pentru a intra în Statul Qatar. Aceasta poate fi obţinută la o misiune 

diplomatică/oficiul consular din străinătate. 

 

Viza de intrare în acest stat nu se eliberează la punctele de trecere a  frontierei. 

 

2. Titularii de paşapoarte diplomatice 

 

La data de 11 decembrie 2015 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul României 

şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii 

de paşapoarte diplomatice şi speciale: 

Prevederile prezentului acord se aplică următoarelor tipuri de paşapoarte: 

1. pentru România: paşapoarte diplomatice; 

2. pentru Statul Qatar: paşapoarte diplomatice şi speciale. 

Cetăţenii celor două părţi, posesori ai paşapoartelor menţionate mai sus, pot intra, 

părăsi, tranzita sau rămâne pe teritoriul celeilalte părţi, fără viză de intrare, pentru o 

perioadă care să nu depăşească 90 (nouăzeci) de zile în oricare 180 (o sută optzeci) 

de zile. 

3. Titularii de paşapoarte temporare 

Cetăţenii români nu pot intra pe teritoriul statului Qatar în baza unui paşaport 

simplu temporar, deoarece autorităţile qatareze nu recunosc acest document de 

călătorie. 

 

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia naţională 

qatareză, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile 

Statului Qatar: 

- Ministerul Afacerilor Externe al Statului Qatar (www.mofa.gov.qa); 

- Ambasada Statului Qatar în România. 

Rwanda  

Informaţii şi viză de intrare se pot obţine de la Ambasada Republicii Rwanda la 

Berlin, Republica Federală Germania: Jägerstraße 67-69 10117 Berlin,  telefon 

00493020916590, fax 004930209165959, e-mail: info@rwanda-botschaft.de, 

www.rwanda-botschaft.de. 

 

Viza se poate obține şi la punctele de trecere a frontierei (pe aeroport).  

Mai multe informații referitoare la tipurile de viza sunt disponibile accesând 

www.migration.gov.rw . 

 

Din luna martie 2014 a fost introdusă viza turistică est-africană cu multiple intrări 

care permite circulaţia între Kenya, Uganda şi Rwanda. Acest tip de viza se poate 

solicita la intrarea în oricare dintre cele trei state, pentru o perioadă de până la 90 

http://www.mofa.gov.qa/
mailto:info@rwanda-botschaft.de
http://www.rwanda-botschaft.de/
http://www.migration.gov.rw/
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zile şi costa 100 USD. 

Saint Vincent şi 

Grenadine 

Potrivit prevederilor Deciziei (UE) 2016/271 a Consiliului din 12 februarie 2016 

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea 

Europeană și Saint Vincent și Grenadine privind exonerarea de obligația de a 

deține viză de scurtă ședere, cetăţenii români nu au nevoie de viză de scurtă şedere 

în acest stat. 

San Marino 

Atât cetăţenii Uniunii Europene cât şi ceilalţi cetăţeni străini pot intra, circula  liber 

şi rămâne pe teritoriul Republicii San Marino pentru o perioadă de maximum 20 de 

zile, fără obligativitatea obţinerii unei vize de intrare.  

Pentru şederi cuprinse între 21 şi 90 de zile este necesară obţinerea unui permis de 

şedere turistic sau pentru vizită, iar pentru şederile care depăşesc 90 de zile este 

necesară obţinerea unui permis de şedere din celelalte categorii: speciale, pentru 

muncă, ordinare sau extraordinare.   

Permisele de şedere turistice, pentru muncă sau cele speciale se eliberează de către 

Oficiul pentru Străini din cadrul Jandarmeriei sanmarineze, iar cele ordinare şi 

extraordinare de către Congresul de Stat cu avizul prealabil al Oficiului pentru 

Străini din cadrul Jandarmeriei sanmarineze.  

Samoa 

Potrivit prevederilor Deciziei (UE) 2016/274 a Consiliului din 12 februarie 2016 

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea 

Europeană și Statul Independent Samoa privind exonerarea de obligația de a 

deține viză de scurtă ședere, cetăţenii români nu au nevoie de viză de scurtă şedere 

în acest stat. 

Santa Lucia 

Potrivit prevederilor Deciziei (UE) 2016/268 a Consiliului din 12 februarie 2016 

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea 

Europeană și Santa Lucia privind exonerarea de obligația de a deține viză de 

scurtă ședere, cetăţenii români nu au nevoie de viză de scurtă şedere în acest stat. 

São Tome şi Principe 

Informaţii şi viză de intrare se pot obţine de la Ambasada Republicii Democrate 

Sao Tome şi Principe la Lisabona, Portugalia, Av. 5 de Outubro, nr. 35, 4º andar, P-

1050-047, telefon 00351218461917, fax 00351218461895, e-mail: 

embaixada@emb-saotomeprincipe, www.emb-saotomeprincipe.pt. 

De asemenea, cetăţenii străini care provin din ţări în care nu există o reprezentanţă 

diplomatică sau consulară pot solicita o autorizaţie de intrare, direct la Serviciul de 

Migraţie şi Frontiere, folosind portalul “eVisaST” utilizând adresa electronică 

www.smf.st/virtualvisa . 

 

Pentru informaţii suplimentare despre condiţiile de intrare şi regimul de şedere în 

São Tome şi Principe, consultaţi informaţiile oficiale furnizate de autorităţile 

acestei ţări: 

- Ambasada Republicii Democrate São Tome şi Principe la Lisabona, Portugalia; 

- Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Democrate São Tome şi Principe. 

Senegal 

Autorităţile senegaleze au decis eliminarea obligativităţii vizei biometrice pentru 

intrarea în Senegal începând cu data de 1 mai 2015. Astfel, cetățenii români, 

posesori ai unui pașaport valabil, nu au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul 

acestui stat. 

 

Pentru un sejur mai lung de 90 de zile, este necesară obținerea vizei de lungă ședere 

de la Ministerul de Interne din Senegal (serviciul de vize) sau obținerea unei cărți 

de rezidență temporară, în cazuri bine justificate (investiții sau permis de muncă). 

Serbia Cetăţenii români pot călători în Republica Serbia şi în baza cărţii de identitate 

http://www.emb-saotomeprincipe.pt/
http://www.smf.st/virtualvisa
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valabile pentru o perioadă de şedere de maximum 30 de zile. 

Seychelles  

Informaţii suplimentare se pot obţine la Ambasada Republicii Seychelles la Paris, 

Republica Franceză: 51, Avenue Mozart – 75016 Paris, telefon 0033142305747,  

fax: 0033142305740. 

Informaţii privind condiţiile de intrare fără viză (valabilitatea paşaportului, dovada 

cazării a mijloacelor financiare, bilet de întoarcere, termenul de şedere etc.) se pot 

obţine şi prin accesarea site-ului Ministerului Afacerilor Externe din Seychelles: 

www.mfa.gov.sc . 

Sierra Leone  

Informaţii şi viză se pot obţine de la Ambasada Republicii Sierra Leone la Bonn, 

Republica Federală Germania: Rheinallee, nr.20, 53173 Bonn, telefon 

0049228352001/2, fax: 0049228364269, e-mail: siembassybonn@hotmail.com. 

Singapore 

Documentul de călătorie românesc trebuie să fie valabil cel puţin şase luni la data 

ieşirii din Republica Singapore. Această condiţie trebuie riguros respectată şi la 

deplasarea în celelalte state din regiune. 

Perioada legală de şedere poate fi prelungită printr-o cerere adresată autorităţilor de 

imigrări din Republica Singapore.  

Pentru angajarea în muncă este necesară obţinerea, în prealabil, a unui permis de 

muncă din partea Ministerului Muncii din acest stat. Permisul de muncă se obţine 

de către compania angajatoare. 

 

Republica Singapore a introdus, începând cu data de 20 aprilie 2016, procedura 

BioScreen, de amprentare a tuturor vizitatorilor străini la intrarea şi ieşirea din acest 

stat. Ministerul Afacerilor Externe local a informat că sunt excluşi de la procedura 

BioScreen diplomaţii rezidenţi, personalul tehnico-administrativ al misiunilor 

diplomatice, membrii organizaţiilor internaţionale şi aparţinătorii acestora, care 

posedă un ordin de exceptare de la Oficiul de Imigrare (IEO) sau un IEO-MJV 

(viză de intrare multiplă). 

Siria 

Cetăţenii români au nevoie de vize pentru a intra în acest stat. Vizele pot fi acordate 

pentru următoarele scopuri : turistic, vizită, studii, angajare în muncă sau tranzit şi 

se eliberează de către Ambasada Republicii Siriene la Bucureşti. 

 

Paşaportul trebuie să fie valabil cel puţin trei luni de la data intrării în acest stat.  

 

Viza de intrare nu se acordă la frontieră. 

Sri Lanka 

Cetăţenii români au nevoie de viză pentru a intra în Sri Lanka, iar documentul de 

călătorie trebuie să fie valabil cel puțin şase luni la data intrării în această țară.  

 

Viza de intrare în Sri Lanka se poate obține de la misiunile diplomatice din 

străinătate,  la sosire în porturile și aeroporturile internaționale ale țării precum și 

on-line. 

 

Atenţie: Viza de tranzit şi viza turistică de scurtă şedere se pot obţine on-line, 

accesând site-ul www.eta.gov.lk  şi completând formularul tip cu câteva zile 

înainte. Taxa de viză se achită folosind mijloace electronice de plată. Viza turistică 

(cu una sau multiple intrări) este valabilă pentru o perioadă de maximum 30 de zile, 

cu posibilitatea de a fi prelungită la Departamentul pentru Imigrări din Colombo. 

 

Cetățenii români pot călători în Sri Lanka cu pașaportul simplu temporar cu 

condiția ca acest document să aibă o valabilitate mai mare de 90 zile la sfârșitul 

http://www.mfa.gov.sc/
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termenului de valabilitate a vizei de intrare. 

 

Pentru informaţii suplimentare referitoare la condiţiile de intrare şi regimul de 

şedere în Sri Lanka, vă rugăm să consultaţi informaţiile oficiale prezentate de 

autorităţile sri-lankeze: 

- Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Sri Lanka (www.mfa.gov.lk ); 

- Departamentul Imigrare şi Emigrare (www.immigration.gov.lk ). 

Suriname 

Viza este necesară pentru toate categoriile de paşapoarte.  

Actele necesare pentru posesorii de paşapoarte simple sunt următoarele: formularul 

de viză, o fotografie, copie dupa toate paginile documentului de călătorie (inclusiv 

cele cu alte vize şi ştampile), rezervarea biletelui de avion (dus-intors), rezervare 

hotel sau/şi/invitatie, cont bancar din ultimele trei luni.  

 

Actele necesare pentru posesorii de paşapoarte diplomatice sunt următoarele: 

formularul de viză, o fotografie, o Notă Verbală, paşaportul şi rezervarea biletelui 

de avion. 

 

Documentele de călătorie trebuie sa aiba o valabilitate de minimum şase luni.  

Există ambasade ale Republicii Suriname la Haga, Bruxelles şi Paris şi un Consulat 

General la Amsterdam. 

Swaziland  

Informaţii şi viză se pot obţine de la Ambasada Regatului Swaziland la Londra, 

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord: 20, Buckingham Gate – Londra 

SW1E-6LB, telefon: 00442076306611, fax: 00442076306564.  

 

Viza pentru Regatul Swaziland nu se acordă la frontieră. 

Tadjikistan 

În cazul paşapoartelor simple şi simple temporare, viza pentru Tadjikistan se poate 

obţine atât la misiunile diplomatice ale acestui stat, cât şi la frontieră / pe 

aeroporturi. 

Tanzania  

Pentru a putea intra pe teritoriul Tanzaniei, cetăţenii români trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: să deţină un paşaport valabil pe o perioadă de 

minimum şase luni de la data intrării în ţară şi să facă dovada deţinerii de resurse 

financiare (ex: extras de cont, carte de credit, cec-uri de călătorie etc.). 

Thailanda 

Autorităţile thailandeze eliberează viză de intrare şi la frontieră, pentru o perioadă 

de şedere de până la 15 zile. 

Cetăţenii români care doresc să rămână pe teritoriul Thailandei pentru o perioadă 

mai mare de 15 zile, sunt obligaţi să obţină, în prealabil, o viză de intrare de la 

Ambasada Regatului Thailandei la Bucureşti. 

 

Autorităţile thailandeze solicită posesorilor de paşapoarte simple temporare ca, 

după eliberarea acestui document de către Ambasada României la Bangkok, să se 

prezinte la un birou al poliţiei de imigrări pentru a solicita verificarea în sistem a 

datei de intrare în ţară care era aplicată pe paşaportul precedent şi aplicarea pe noul 

paşaport temporar a unei ştampile cu data respectivă. Ştampila este necesară 

întrucât, pentru fiecare zi de depăşire a perioadei de şedere acordate prin viză, se 

plătesc penalităţi de 500 bahţi/zi (cca.13 Euro). 

Timorul de Est 

Potrivit prevederilor Deciziei (UE) 2016/273 a Consiliului din 12 februarie 2016 

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea 

Europeană și Republica Democratică a Timorului de Est privind exonerarea de 

obligația de a deține viză de scurtă ședere, cetăţenii români nu au nevoie de viză de 

http://www.mfa.gov.lk/
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scurtă şedere în acest stat. 

Republica Togoleză 

Informaţii suplimentare privind viza de intrare în acest stat pot fi obţinute de la de 

la Ambasada Republicii Togoleze la Berlin, Republica Federală Germania, 

acreditată şi pentru România. Datele de contact sunt: Berlin, Grabbeallee nr. 43, tel 

00493049908 968, fax: 00493049908 967, e-mail: allemagne@diplomatie.gouv.tg 

www.botschaft-togo.de.  

Tonga 

La data de 21 noiembrie 2015 a intrat în vigoare Acordul dintre Uniunea 

Europeană și Regatul Tonga privind exonerarea de obligația de a deține viză de 

scurtă ședere. 

 

Conform prevederilor acestui Acord, cetățenii UE/cetățenii din Regatul Tonga, 

posesori de pașapoarte valabile simple, diplomatice, de serviciu, oficiale sau 

speciale pot intra și rămâne fără viză, pe teritoriul statelor membre Regatului 

Tonga/UE  pentru o perioadă maximă de 90 de zile în cursul oricărei perioade de 

180 de zile. 

Trinidad şi Tobago 

Potrivit prevederilor Deciziei (UE) 2016/275 a Consiliului din 12 februarie 2016 

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea 

Europeană și Republica Trinidad și Tobago privind exonerarea de obligația de a 

deține viză de scurtă ședere, cetăţenii români nu au nevoie de viză de scurtă şedere 

în acest stat. 

Tunisia 
Autorităţile tunisiene au informat că, începând cu data de 1 octombrie 2014, a fost 

instituită o taxă de ieșire („timbru de solidaritate”) din acest stat pentru cetăţenii 

străini, în valoare de 13 euro (30 dinari tunisieni). 

Turcia 

Cetăţenii români care călătoresc în Republica Turcia în scop turistic sau de afaceri 

(întâlniri) nu au nevoie de viză de intrare pe teritoriul acestui stat. Perioada de 

şedere nu poate depăşi 90 zile într-un interval de şase luni. Perioada de şedere se 

calculează retroactiv, de la data ieşirii din Republica Turcia, iar nu de la data primei 

intrări. 

 

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, documentul de călătorie 

(paşaport) deținut de un cetățean român care intenționează să intre în Republica 

Turcia trebuie să fie valabil minimum 150 de zile la data intrării în această țară și să 

conțină cel puțin o filă liberă pentru aplicarea ştampilelor de intrare, în caz contrar, 

autoritățile de frontieră vor refuza accesul pe teritoriul acestui stat. 

 

Nu se permite intrarea în Republica Turcia pe baza cărţii de identitate românească. 

Excepţie: În cazul călătoriilor internaţionale efectuate cu avionul se poate folosi şi 

cartea de identitate românească valabilă, însă numai pentru tranzitul aeroportuar 

(fără părăsirea zonei de tranzit a aeroportului).  

Turkmenistan 

Au fost cazuri izolate, în special la intrarea în Turkmenistan, pe aeroportul 

internaţional din Ashgabat, când funcţionarii turkmeni nu au recunoscut 

paşapoartele temporare şi au refuzat eliberarea vizei pe paşapoartele temporare 

româneşti. Cu sprijinul autorităţilor competente aceste cazuri au fost soluţionate 

favorabil, însă, pentru a evita apariţia unor situaţii neplăcute, cetăţenii români sunt 

sfătuiţi să evite utilizarea paşaportului simplu temporar în acest stat. 

Tuvalu 

Potrivit prevederilor art. 4 din Acordul încheiat între Uniunea Europeană și Tuvalu 

privind scutirea de vize de scurtă ședere care a intrat în vigoare la data de 2 iulie 

2016: 

mailto:allemagne@diplomatie.gouv.tg
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“Cetățenii Uniunii Europene pot rămâne pe teritoriul statului Tuvalu pentru o 

perioadă maximă de 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile. 

 

Cetățenii statului Tuvalu pot rămâne pe teritoriul statelor membre care aplică 

integral acquis-ul Schengen pentru o perioadă maximă de 90 de zile în cursul 

oricărei perioade de 180 de zile. Perioada respectivă se calculează independent de 

orice ședere într-un stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen.” 

 

Documentul de călătorie românesc trebuie să fie valabil cel puţin şase luni. 

Uganda  

Viza se acordă la punctele de trecere a frontierei. 

 

Din luna martie 2014 a fost introdusă viza turistică est-africană cu multiple intrări 

care permite circulaţia între Kenya, Uganda şi Rwanda. Acest tip de viza se poate 

solicita la intrarea în oricare dintre cele trei state, pentru o perioadă de până la 90 

zile şi costa 100 USD. 

Vanuatu 

Potrivit prevederilor Deciziei (UE) 2016/272 a Consiliului din 12 februarie 2016 

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea 

Europeană și Republica Vanuatu privind exonerarea de obligația de a deține viză 

de scurtă ședere, cetăţenii români nu au nevoie de viză de scurtă şedere în acest 

stat. 

Yemen 

Cetăţenii români care doresc să călătorească în Republica Yemen au nevoie de viză 

de intrare, indiferent de scopul călătoriei şi de tipul paşaportului deţinut. Toate 

tipurile de documente de călătorie folosite de cetăţenii români pentru deplasarea în 

Republica Yemen trebuie să aibă o valabilitate de minimum şase luni. 

 

Indiferent de tipul de viză solicitat, cetăţenii români sunt sfătuiţi să evite  utilizarea 

paşaportului temporar, întrucât poliţia de frontieră locală nu permite intrarea pe 

teritoriul acestei ţări a titularilor acestui tip de paşaport, chiar şi în condiţiile 

existenţei unei vize de intrare valabile. Mai multe informaţii privind regimul de 

acordare al vizelor pot fi obţinute de la Ambasada Republicii Yemen la Sofia, 

Republica Bulgaria: Mladost 1, 50 Andrei Sakharov Blvd., telefon: 00359287041 

19; 0035929745546; 0035929745639, e-mail: yemsofia@yahoo.com . 

Zambia  

Pentru a putea intra pe teritoriul Republicii Zambia, cetăţenii români trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: să deţină un paşaport valabil pe o perioadă de 

minimum şase luni de la data intrării în ţară şi să facă dovada deţinerii de resurse 

financiare (ex: extras de cont, carte de credit, cec-uri de calatorie etc.). 

Zimbabwe 

Cetăţenii români au nevoie de viză de intrare în Republica Zimbabwe. 

 

Eliberarea vizei se poate solicita numai la misiunile diplomatice ale Republicii 

Zimbabwe din străinătate. Datele de contact ale Ambasadei Republicii Zimbabwe 

la Viena, Republica Austria sunt: Neustift am Walde nr. 91, telefon: 0043 (1) 407 

92 36 / 37, fax: 0043 (1) 407 92 38, e-mail: zimbabwe.embassy@inode.at. 

 

Datele de contact ale tuturor misiunilor diplomatice ale Republicii Zimbabwe din 

străinătate sunt diponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe al acestui stat 

http://www.zimfa.gov.zw . 
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