METODOLOGIA DE LUCRU
privind controlul documentelor de calatorie a cetatenilor romani la
iesirea din tara, cand calatoresc in statele membre ale Uniunii Europene
sau alte state pentru care nu este necesara viza de intrare

•

Articolul 1.

La iesirea din tara, cetatenii romani care calatoresc in scopuri particulare in statele membre ale Uniunii Europene sau
in alte state pentru care nu este necesara viza de intrare trebuie sa prezinte la controlul de frontiera efectuat la iesirea din
tara, pe langa documentul de calatorie valabil, urmatoarele:
a. asigurarea medicala corespunzatoare perioadei de sedere in statul pe teritoriul caruia calatoreste persoana in
cauza;
Nota: de la obligativitatea prezentarii asigurarii medicale sunt exceptate persoanele care calatoresc pe teritoriul
statelor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale pentru acordarea asistentei
medicale pe baya de reciprocitate tn domeniul sanatatii. (Sefii structurilor teritoriale ale Politiei de Frontiera directii, inspectorate judetene, sectoare de politie de frontiera - dispun masurile care se impun pentru instruirea
personalului din subordine, care urmeaza a desfasura activitati de control in punctele de trecere, cu privire la
particularitatile documentelor bilaterale incheiate de Romania cu alte state in domeniul asistentei medicale pe
baza de reciprocitate, asa cum aceste documente reies din anexa la prezenta metodologie).
b. biletul de calatorie dus intors sau cartea verde a autoturimului, dupa caz;
c.

dovada detinerii unei sume minime in valuta;

d. documente care justifica scopul si conditiile sederii planificate.
•

Articolul 2.

Conform articolului 1 alin.(2) din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 220 din 28.09.05 pentru stabilirea
documentelor si a cuantumului sumei minime in valuta pe care cetatenii romani trebuie sa le detina la iesirea din tara,
cand calatoresc in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state, pentru care nu este necesara viza de intrare,
suma minima in valuta, pentru fiecare persoana se constituie din:

1. 150 euro sau echivalent in tara de destinatie si intoarcere in Romania,
si

2. o suma destinata cheltuielilor de intretinere corespunzatoare perioadei de sedere, al carui cuantum este
urmatorul:
- 20 euro sau echivalent in alta valuta liber convertibila, pentru fiecare zi de sedere declarata, dar nu mai putin de
100 de euro (suma corespunzatoare unei sederi de minim 5 zile), in cazul calatoriei in fostele state socialiste
pentru care nu este necesara viza de intrare, cu exceptia celor care au devenit membre ale U.E.
- 30 euro sau echivalent in alta valuta liber convertibila pentru fiecare zi de sedere declarata, dar nu mai putin de
150 de euro (suma corespunzatoare unei sederi de minim 5 zile), in cazul calatoriei in statele din U.E. si in alte
state pentru care nu este necesara viza de intrare.
Nota: In stabilirea perioadei de sedere se au in vedere:

- perioada declarata de cetateanul roman care intentioneaza sa iasa din tara;
- perioada care rezulta din inscrisurile prezentate la controlul de frontiera, bilet de calatorie dus/intors, asigurare
medicala;

•

Articolul 3.

Dovada detinerii sumelor prevazute la art.2 se face prin una din urmatoarele forme:
a. suma in valuta efectiva, sub forma bancnotelor si monedelor in circulatie;
b. cecuri de calatorie;
c.

carduri cu utilizare internationala, insotite de extras de cont bancar sau bancomat eliberat cu cel mult 24 de ore
inaintea prezentarii la iesirea din tara;

d. alte garantii financiare cum sunt:
- scrisoare de garantie sau angajament de sponsorizare, semnate de persoana care gazduieste cetateanul roman
pe teritoriul statului de destinatie si autentificate conform legii statului respectiv - in original;
- garantia legala din partea unei banci sau ordine de plata valabile, dupa caz.
ATENTIE: Din documentele precizate la art.3 lit.d) care enumara "alte garantii financiare" – trebuie sa reiasa faptul ca,
in tara pe teritoriul careia calatoreste cetateanul roman care se prezinta la controlul de frontiera are asigurate mijloacele
de intretinere corespunzator perioadei de sedere.

•

Articolul 4.

Exceptii de la obligativitatea detinerii sumelor prevazute de art.2 din prezenta dispozitie:

a. de la prezentarea sumei de 150 euro, prevazuta la art.2 punctul 1. din prezenta dispozitie sunt exceptate
persoanele care fac dovada achitarii integrale a cheltuielilor de transport pana in tara de dstinatie si intoarcere in
Romania. In aceasta categorie intra posesorii de: bilete de calatorie dus-intors, vouchere /alte documente care
atesta plata in avans a serviciilor structurilor de primire turistice din tara de destinatie, cu conditia ca aceastea sa
includa si cheltuielile de transport;

b. de la prezentarea sumelor prevazute de art.2 punctul 2 din prezenta dispozitie, sunt exceptate persoanele care

c.

prezinta la controlul de frontiera urmatoarele:
- voucherul prevazut la art 5 lit. c) pct iii din prezenta metodologie sau alte documente care atesta plata in avans a
serviciilor structurilor de primire turistice din tara de destinatie (Ex.: factura fiscala, chitanta, extras de cont etc. –
in original);
- persoanele care calatoresc in scop de studii sau alte forme de pregatire si detin documente din care rezulta
asigurarea financiara a calatoriei;
- persoanele care detin documente care atesta faptul ca persoana se deplaseaza in strainatate pentru a participa
la simpozioane, conferinte, manifestari cultural sportive (Ex.: invitatie, bilete etc) sau pentru a urma u tratament
medical, ori imbolnavirea sau decesul unei rude stabilite in strainatate (certificat medical sau de deces, telegrame
etc.) si inscrisuri din care rezulta asigurarea financiara a calatoriei;
de la prezentarea sumelor prevazute art.12 punctele 1. si 2 din prezenta dispozitie, se excepteaza urmatoarele
categorii de persoane:
- minorul sub 14 ani inscris in pasaportul parintilor;
- minorul care se deplaseaza la rude sau la parintele parintii care lucreaza ori sunt stabiliti in statul de destinatie.

In aceste situatii se vor prezenta documente doveditoare;
- cetatenii romani care prezinta la iesirea din tara un document oficial care atesta existenta dreptului de sedere
precum si, dupa caz, de tranzit, pe teritoriul altor state decat cele membre ale Uniunii Europene, daca urmeaza sa
calatoreasca direct pe teritoriul acelor state;
- cetatenii romani care poseda permis de sedere valabil eliberat de autoritatile competente ale unui stat membru
al Uniunii Europene;
- cetatenii romani care calatoresc in statele vecine in regim de mic trafic.

•

Articolul 5.

a. Pentru calatorii in scop profesional:
i.

b.

Certificat consumator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din Romania, care sa ateste calitatea de
comerciant; in cazul in care persoana care urmeaza sa se deplaseze in strainatate are o alta calitate in
cadrul societatii decat cea care poate fi atestata prin certificat, se prezinta si o imputernicire de
reprezentare din partea societatii respective sa a comerciantului, documentul in original semnat si prafat

de catre reprezentantul legal al persoanei juridice;
ii. Invitatie din partea unei firme sau autoriati la intruniri sau manifestari in scop de afaceri, de serviciu sau
legate de activitatea profesionala desfasurata;
iii. Alte documente care atesta existenta relatiilor de afaceri sau a relatiilor avand legatura cu activitatea
profesionala desfasurata (Ex.: contracte in derulare, contracte de colaborare si asociere etc);
iv. bilete de intrare la targuri si congrese.
Pentru calatorii in scop de studii sau alte forme de pregatire:
i.

c.

confirmarea de inscriere la o instittie de invatamant in scopul participarii la pregatiri si perfectionari
teoretice si practice;
ii. de student si certificatul de studii de la institutiile de invatamant.
Pentru calatorii in scop turistic sau particular:
i.
ii.

documente justificative de la structurile de primire turistice (Ex.: hoteluri, pensiuni, agentii de turism etc.);
confirmarea rezervarii de servicii turistice de la structurile de primire turistice din strainatate, inclusiv
confirmari care privesc rezervari efectuate prin intermediul internetului;
iii. Voucher, eliberat de o agentie de turism licentiata potrivit legii;
iv. Invitatie di partea persoanei care gazduieste cetateanul roman in original tradusa de catre un traducator
autorizat in limba romana.
Exemple:
– Franta - invitatia pentru cetatenii romani trebuie sa fie prezentata pentru sejururile mai mici de trei luni
efectuate in cazul unei vizite familiale sau private;
– Germania - invitatia sa cuprinda si declaratia de preluare a cheltuielilor;
– Spania - invitatia trebuie facuta la un notar spaniol iar din aceasta trebuie sa rezulte in mod expres
urmatoarele:
- cel care invita trebuie sa fie cetatean spaniol sau strain cu permis de rezidenta in Spania;
- sa nu fi invitat o alta persoana in ultimele 6 luni;
- sa posede mijloace legale de intretinere si sa se oblige sa-i asigure persoanei invitate intretinere, cazare
si asistenta sanitara;
- se obliga sa garanteze ca persoana se intoarce in tara;
- cel care este invitat sa nu munceasca in Spania;
Hartia invitatiei, pentru Spania, este una speciala (in lumina incidenta prezinta un desen de siguranta)
care trebuie sa aiba inserata in partea superioara centrala a paginilor stema Spaniei, iar deasupra

d.

acesteia mentiunea „hartie exclusiva pentru documente notariale”. Totodata, in coltul din dreapta prezinta
un numar de inregistrare, sub acesta trebuie mentionat in mod clar datele de identificare ale notarului
(nume, adresa, telefon si fax), iar in partea stanga stampila notarului.
Pentru calatorii in alte scopuri:
i.

inscrieri, programe sau alte documente care atesta faptul ca persoana urmeaza a se deplasa pentru a se
inscrie sau a participa la un concurs de admitere la o institutie de invatamant in strainatate;
ii. confirmari de participare, bilete de intrare sau chitante, pentru manifestari politice, stiintifice sau religioase,
pe cat posibil cu includerea unor detalii, cum ar fi numele institutiei care invita si durata sederii;
iii. documente care atesta faptul ca persoana se deplaseaza in strainatate pentru a participa la simpozioane,
conferinte, manifestari cultural – sportive sau pentru a urma un tratament medical, ori imbolnavirea sau
decesul unei rude stabilite in strainatate.

•

Articolul 6.

In orice situatie invitatiile prevazute de art.5, redactate intr-o limba straina trebuie insotite si de traducerea, in limba
romana, efectuata de un traducator autorizat.

•

Articolul 7.

Sunt exceptate de la indeplinirea conditiilor privind prezentarea documentelor pentru dovedirea scopului si conditiilor
sederii planificate prevazute la art.5, urmatoarele categorii de persoane:
1. minorul sub 14 ani inscris in pasaportul parintilor;

2. minorul care se deplaseaza la rude sau la parintele/parintii care lucreaza ori sunt stabiliti in statul de destinatie. In
aceste situatii se vor prezenta documente doveditoare;
3. cetatenii romani care se deplaseaza in strainatate ca urmare a unui angajament de munca, pe baza unui permis
de munca valabil pentru tara de destinatie, indiferent de durata deplasarii;
4. cetatenii romani care prezinta la iesirea din tara un document oficial care atesta existenta dreptului de sedere
precum si, dupa caz, de tranzit, pe teritoriul altor state decat cele membre ale Uniunii Europene, daca urmeaza sa
calatoreasca direct pe teritoriul acelor state;
5. cetatenii romani care poseda permis de sedere valabil eliberat de autoritatile competente ale unui stat membru al
Uniunii Europene;
6. cetatenii romani care calatoresc in statele vecine in regim de mic trafic.

